
Start- en eindpunt: restaurant Het Boshuis, Sprielderweg zo5, Drie
lengte: 18 kilometer

!! tvtet de rug naar het restaurant scherp LA, over asfaltweg richting kantr,.or Staatsbosbeheer. Bij natuur-
kampeerterrein RD en door ktaphek bos in. Bti jf het bospad volgen.

f| Op een kruising met een breed zandpad RA (RD = 'dichtgegooid'). 
Je kruist verschil lende wegen: almaar RD.

Aan het einde van het pad kom ie op een halfuerhard breed pad. Ga hier LA.

f,! Op een Y-splitsing rechts aanhouden Na een kruising kom je bij een kuil met water (die echter soms droog
staat), het Solsche Gat. Aan het einde rechts aanhouden.

!! nan het einde van het pad RA. Op een vijfsprong met PS 2o757 loot LA. Je passeert verderop een handwiizer
en volgt Garderen (:RD). Ga almaar RD.

@ Oiep in het bos kom ie op een kruising waar op 10 meter vanaf de kruising rechts een bankfe staat. Hier RD.
Ruim ro meter verderop kom je weer op een kruising (er l igt weer twee meter verderop een paratlelpad). Hier
meteen LA (dus niet op parallelweg). Bti if dit pad volgen. Na r,5 kilometer steek je een geasfalteerd fietspad over.

!t nan het einde van het pad LA (breed zandpad) en 50 meter verderop weer RA. Op de eerste kruising LA.
Almaar rechtdoor. Als de weg een haakse bocht naar l inks maakt, ga je RD, een uitgesleten karrenspoor op.
Steek verderop de weg en het f ietspad recht over en ga opnieuw bospad in (rechts staat paaltie z6). Bli if pad
vorgen.

@ nan het einde, bij een slagboom, kom je op een ruiterpad. LA. Eerste (duideli jke) afstag RA, steek brede
zandbaan over en dan schuin RD langs witte paal.
Steek opnieuw breed militair pad over (het paadie waarop je loopt is inmiddels vri j smat). Steek nog twee keer
een brede zandbaan over.

f , t l e to rn top .@---fdídpE[weede 
militaire zandbaan LA. Na ongeveer Z5o meter kruis je een brede zandbaan.

lO Cu bij de tweede zandbaan LA. Na circa een kilometer kom ie bii een kruising met heidepaadjes.

l l l  t. ziet op de kruising l inks een smal paadje dat richting de schaapskooi loopt. Daar LA en naar de kooi toe
lopen. Bii de gaasomheining van de kooi LA en op het f ietspad RA.
Steek fietspad en asfaltweg over.

lB Cu bii tweede paadje (niet zo goed zichtbaar) LA bii het tweede Natuurmonumenten-bordie'Oud Groeven-
beek'. Bti if pad almaar RD volgen. Op een gegeven moment kri jg je aan fe rechterhand een raster. Bli j f dit votgen
(e staat daarmee LA) tot je voor je een kui[ met water ziet. Passeer die tinks (kuil rechts).

lE Op de asfaltweg RA. Je komt vanzelf weer bij Het Boshuis.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Met de buurtbus 5or vanuit Ermelo naar Drie.
Of fiets huren in Ermelo (halfuur mooi f ietsen).
Op zondag ri jdt de bus niet. Dan een uurvan
tevoren bellen voor een buurttaxi: ogoo -

98 86. Meer informatie: ogoo - 92 92,
www.9z9zov.nl.
Auto
Neem op de Ar afslag 17 naaÍ Garderen. Volg
de N3ro naar Garderen. Votg vandaar borden
richting Speuld (vier kilometer noordeli jk van
Garderen). In Speuld wordt Het Boshuis met
borden aangegeven.

Honden
Toegestaan mits aangeli lnd.

Horeca
Restaurant Het Boshuis is van dinsdag tot en
met zondag open vanafro.3o uur. lnfo:
(oSl) t+o 7z o6, www.hetboshuis.nt.
De schaapskooi is van iuli t/m eind oktober
elke middag open van tz.3o-t6.oo uur, info:
www.schapendrift.nl.

Biizonderheid
Crossen: je kunt beter niet op woensdagmid-
dag ofop zaterdag gaan. Een naburige
crossbaan is dan open en dat maakt behoorli jk
veeI herrie!

Van bovennoor
beneden (op 5o%van
de we*elijke grootte):
krentenbloesem;
vogelkerc;

LA= Linksaf, RA= Rechtsaf, RD= Rechtdoor, Y= Wegwijzer, PS= Paddenstoel
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