
 

Wandeling ‘Ronde van Gorssel’  

 

Afstand: 11,5 km 

Start bij Museum MORE (kruising Hoofdstraat - Joppelaan) 

 

Een stevige wandeling die mooie stukjes van andere wandelingen van Gorssel.nl combineert. Over 

bospaden, zandwegen en een fraai gedeelte langs de Dommerbeek (dat soms vanwege hoog gras wat 

lastiger kan zijn). De route was door dagblad Trouw als 'het mooiste Nederland' aangeboden aan zijn 

lezers en is afkomstig van de mooisteroutes.nl.   

 

 

 
Beschrijving: 

1. Neem de Hoofdstraat in zuidelijk richting, langs Loetje en in de richting van de kerk 

2. Bij de kerk* RA de Kerkstraat in 

3. Op T-splitsing LA (is ook Kerkstraat) 

4. Eerste weg RA = Nijenbeeksepad  

5. N348 (Zutphensweg) oversteken en rechtdoor, vervolg Nijenbeeksepad 

6. Eerste weg RA (onverharde weg Prinsenstraat) 

7. LA op de Groeneweg en direct weer RA = vervolg Prinsenstraat 

8. RA op Ravensweerdsweg (geasfalteerde weg) 

9. Vlak voor de verkeerslichten van de N348 LA de Veerweg  

10. Voor de dijk (met doorgang waarin bij hoogwater schotbalken geplaatst kunnen worden) RA  

Extra uitstapje: Bij het hek aan de linkerkant kunt u naar de IJssel en het voet- en fietsveer Gorssel-

Wilp. Het veer vaart van eind april t/m de herfstvakantie in oktober. Vanaf de over-

kant loopt u in tien minuten naar café, restaurant en boerderijmuseum De Kribbe.  

Met of zonder extra uitstapje naar de IJssel gaat de route gewoon verder over de Veerweg. 

11. De N348 oversteken en LA het fietspad volgen 
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12. RA door het hek (het hek kan geopend worden; graag weer goed sluiten) RA langs de Dommerbeek 

(staat soms droog) 

13. De beek 800m volgen tot aan het stenen bruggetje. Daar RA = Voortseweg 

14. LA de Huzarenlaan 

15. U komt weer bij de Dommerbeek. RA, de beek aan uw linkerhand houden 

16. RA de N339 (Lochemseweg) 

17. Schuin-rechts het fietspad op 

18. Voor het spoor RA de Dommerholtsweg 

19. Op driesprong LA de Flessenbosweg 

20. Schuin-links aanhouden de (geasfalteerde) Huzarenlaan 

21. RA op de Joppelaan (volg het pad aan de linkerkant van de weg) 

22. Na 150 meter LA langs het witte hek met daarop ‘Huis te Werken’  

23. Neem het rechtse bospad; op de kruising LA en dan loopt u naar een houten hek. 

24. Door het hek en dan RA op de zandweg (Amelterweg)  

25. Bij ANWB-paddenstoel 22610 en ‘Keuzepunt’ J63 van het wandelroutenetwerk LA richting 

Eefde/Zutphen van de ANWB-paddenstoel (Let op: dus niet scherp-links de Veldhofstraat) 

26. Na ong. 150m RA langs de afsluitboom 

U loopt nu over het landgoed van villa Het Amelte* 

27. Volg het spoor/pad. Rond de vijver naar rechts en het Japanse bruggetje over 

28. Volg het pad, vervolgens door het gras langs het hek, met rechts een mooi doorkijkje naar de villa. 

29. Rechtdoor het bos weer in (links ziet u Camping Jong Amelte) 

30. RA bospad 

31. Na ong. 100m LA (het pad naar links is soms wat verscholen onder bladerdek; rechtdoor zou u de 

tuin van villa Het Amelte inlopen) 

32. Het pad komt na een slinger uit bij een doorgang in het prikkeldraad en dan bent u op de 

Kwekerijweg (zandweg met fietsstrook) die u links inslaat 

33. Aan uw linkerhand camping Jong Amelte en restaurant Bij Jansen & Jansen en dan 150 verder LA 

de Berkenweg in. 

34. De Berkenweg maakt een haakse bocht naar rechts en komt een stukje verder uit op de een 

geasfalteerde weg 

35. Deze weg schuin naar rechts oversteken en de Kamperweg in (zandweg)  

36. Na de afsluitboom RA Wielewaalpad. Dit is de voormalige trambaan Deventer – Zutphen 

37. Rechtdoor, doodlopende weg in en rechts ziet u Touwslagerij Steenbergen* 

38. U komt uit op de klinkerweg Veldhofstraat, die u schuin naar rechts oversteekt, de Van der 

Capellenlaan in. 

39. Voor het Tramstation* LA het Martin Blompad; rechtsvoor ziet u de achterkant van Museum MORE. 

40. Bij de skatebaan RA en u loopt achter het museum langs naar de Joppelaan. 

41. Op de Joppelaan LA en u komt weer op de Hoofdstraat - einde wandeling 

 

 

 

Museum MORE 

In Gorssel is het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme 

gevestigd, Museum MORE. Er zijn werken te zien van toonaangevende 

Nederlandse modern realistische kunstenaars van de afgelopen 

honderd jaar, waaronder de grootste collectie van de magisch-realist 

Carel Willink. 

Het oude deel, aan de Hoofdstraat, is het voormalige gemeentehuis uit 

1914, in Hollands classicisme. De achtergelegen nieuwbouw is van 

Hans van Heeswijk architecten, tevens verantwoordelijk voor de 

verbouwing van de Hermitage, de nieuwbouw van het Stedelijk en Van 

Goghmuseum in Amsterdam, en de uitbreiding en verbouwing van het 

Mauritshuis in Den Haag.  

 

Afbeelding: Charley Toorop, Zelfportret met bontkraag. 

 

 

 

 

 

 



 

Kerk  (foto’s huidige situatie en tot 1928) 

De toren van de protestantse kerk dateert vermoedelijk uit de 15e eeuw. De oudste van de twee klokken 

in de toren werd in 1498 gegoten. Het kerkje was oorspronkelijk een laatgotisch gebouw met de toren 

aan de westkant en het koor aan de oostkant. In 1842 werd de kerk uitgebreid en in 1928 compleet 

herbouwd, waarbij de kerk een noord-zuidoriëntatie kreeg. De toren, een rijksmonument en eigendom 

van de burgerlijke gemeente, bleef bij beide verbouwingen onveranderd. In de bestrating van het 

kerkplein zijn de contouren van de oorspronkelijke fundamenten van de oude kerk nog te zien. In maart 

1945 werd het kerkgebouw door een bombardement van de geallieerden verwoest. Na de oorlog werd 

eerst de toren gerestaureerd en het kerkgebouw werd in 1949 herbouwd. 

 

Patriot Van der Capellen  (foto rechtsboven) 

In 1785 werd in Gorssel op de plek die nu gesitueerd is in de tuin aan de achterkant van Museum MORE 

en die destijds aan de rand van de toenmalige Gorsselse Heide lag, een grafmonument voor de bekende 

patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol (‘Aan het volk van Nederland’) opgericht. In de nacht van 

6 op 7 augustus 1788 bliezen Oranjegezinden het gedenkteken op. De in het monument bijgezette 

lichamen bevonden zich toen al, uit voorzorg, in de familiegrafkelder in de kerk van Gorssel. Tijdens de 

herbouw van de kerk in 1928 werd deze grafkelder aangetroffen. Er werden stoffelijke resten gevonden 

en de kelder, die zich sinds 1928 onder de bestrating van het huidige kerkplein bevindt, werd 

dichtgemetseld. Achter in de kerk bevindt zich een gedenksteen.  

 

Landgoed en Villa Het Amelte 

De villa werd gebouwd in 1915 door architect Van Erven Dorens uit Hilversum, in opdracht van de familie 

Hofstede-Pous Koolhaas uit Den Haag. Tot 1935 werd het landhuis als zomerhuis gebruikt. De tuinen 

werden ontworpen door Hugo A.C. Poortman. De oorspronkelijke tuinmanswoning van dezelfde architect 

staat er nog steeds en wordt bewoond door de eigenaar van de camping Jong Amelte aan de 

Amelterweg.  

Het gebied tussen Joppelaan en Veldhofstraat maakte deel uit van het landgoed Amelte. Vanaf 1970 is 

dit gebied volgebouwd. De Warande was de oorspronkelijke uitweg van Huize Amelte naar de Joppelaan. 

Het toegankelijke gedeelte van het landgoed achter de villa heeft een mooie vijver met Japanse brug, 

waar de wandelroute langskomt. 



Touwslagerij Steenbergen 

Bij Touwslagerij Steenbergen wordt al vier 

generaties touw geslagen van natuurvezels en 

verder verwerkt tot producten, bijvoorbeeld voor 

sporthallen en interieurartikelen. 

Als de werkzaamheden en drukte het toelaten 

kunt u het bedrijf tegen een bescheiden 

vergoeding bezoeken en kijken hoe dit aloude 

ambacht wordt uitgeoefend. U kunt de touw-

slagers aan het werk zien en u kunt veel 

producten bewonderen. Er is een klein maar 

interessant museum, waarin machines, gereed-

schappen en producten van vier generaties 

touwslagers verzameld zijn. Er worden ook 

rondleidingen verzorgd, maar alleen op afspraak. 
 

Tramstation 

Dit nog originele en in 2011 gerestaureerde 

tramhuis in chaletstijl is in 1926 gebouwd. Het 

behoorde bij de stoomtramlijn tussen Emmerik en 

Zutphen, die in 1926 werd verlengd naar 

Deventer. Het vervoer op de tramlijn is gestopt in 

1945, nadat de brug te Eefde over het 

Twentekanaal was gebombardeerd. In 2011 is het 

tramstation gerestaureerd, waarbij ook de glazen 

wand is geplaatst, aan de voorzijde langs de rand 

van het perron. Het gebouw is nu in gebruik bij de 

Historische Vereniging De Elf Marken. 

In zuidelijke richting, langs de touwslagerij en 

verder over het Wielewaalpad is het tracé van de 

tramlijn nog goed herkenbaar. 

Iets voorbij het tramstation staat een kunstwerk 

van de Gorsselse kunstsmid Wim Jonkers (1948-

2009). Het symboliseert de elf markepalen, die 

vroeger de begrenzing van een marke vormden. 

Ze staan op een plattegrond van de voormalige 

gemeente Gorssel, waarbij op de zijkant de 

namen van de elf marken staan vermeld. Dit werk 

stond tot 2012 bij de hoofdingang van het 

voormalige gemeentehuis van Gorssel. Het moest 

wijken voor Museum MORE, maar heeft nu weer 

een mooie plek gevonden. 

 

 

 
Navigeren met GPS-navigator 
Vanaf de website Gorssel.nl (Erop uit -> Wandelen & fietsen) kunt u een gpx-bestand van deze route 
downloaden. Dat kunt u overzetten op een GPS-navigator (bijv. van Garmin, Teasi of Mio) of naar de 
navigatie-app op uw smartphone (bijv. BikeGPX of Topo GPS). 
 
 
Bekijk deze route op Afstandmeten.nl   
Rechtstreekse link:  www.afstandmeten.nl/index.php?id=1847964  
 
 
Suggesties welkom 
Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden  
E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl    
Bedankt! 
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