
De Eesterhoek, wandel- of fietstocht vanuit Gorssel  
 

Afstand: 11 km 

Start aan de Hoofdstraat in Gorssel bij Museum MORE 

 

Gemakkelijke en afwisselende route door bos en open landschap over rustige verharde wegen en 

fietspaden. De route is gemarkeerd met paaltjes met daarop een groen mannetje (zie afbeelding),  

maar gebruik ook deze beschrijving want de markering is niet altijd volledig. 

 

 

 

 
Beschrijving: 

1. Tegenover het voormalige gemeentehuis (nu onderdeel van Museum MORE*) de Groeneweg in. 

2. Zutphenseweg (N348) oversteken en Groeneweg volgen. 

3. Bij T-splitsing LA 

4. Eerste weg RA, Eekweg 

5. Eekweg buigt naar links *  

Verderop buigt de weg nog een keer naar links en heet dan Gorsselse Enkweg *  

6. RA Eefdese Enkweg, maar ga eerst nog even een klein stukje rechtdoor naar de molen Geertruida 

Cornelia*. 

7. Op de Eefdese Enkweg ziet u na 400m links het voormalige ooievaarsstation ’t Zand *. 

De route gaat rechtdoor (vervolg Eefdese Enkweg). 

8. De weg buigt wat naar links en dan verderop LA Quatre Brasweg. 

9. RA Eesterbrinkweg en dan direct links de asfaltweg op (Jodendijk, niet aangeduid). 

10. LA Rijsseltweg 

11. Aan ’t eind bent u weer terug bij de Quatre Brasweg (niet aangeduid). Hier RA. 

12. LA Zutphenseweg (N348), fietspad. 

13. RA (tegenover nostalgische thee- en koffieschenkerij Via Via *) de Markeweg in, langs de tennis- en 

voetbalvereniging. 

14. Markeweg buigt naar rechts en dan kort daarna LA Flierderweg. 

http://www.gorssel.nl


15. Lindeboomweg oversteken. 

16. Schuin links de Amelterweg (zandweg) in. 

17. Na ong 1 km krijgt u een kruispunt van zandwegen bij ANWB-paddenstoel 22610. Daar LA 

Veldhofstraat (naambordje ontbreekt). 

18. Terug in Gorssel ziet u op een gegeven moment over de Roskamweide de achterzijde van Museum 

MORE en aan uw linkerhand Touwslagerij Steenbergen*.  

19. Veldhofstraat volgen en u komt weer uit op de Hoofdstraat in Gorssel, met iets naar rechts Museum 

MORE – einde route. 

 

 

 

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 100 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. 

 

Het Raaland, ‘hallehuis’ (Eekweg 5)  

Rechts op Eekweg 5 ziet u eerst een 19e eeuws 

‘hallehuis’ met bakhuisje. Hiervandaan liep vroeger 

een pad naar een voetveer over de IJssel naar Voorst.  

 

Boerderij ’t Loo met karnhuis 

De volgende boerderij ’t Loo heeft een fraai rond 

karnhuis. Hier liep vroeger een paard in rond voor 

aandrijving van machines op de deel van de boerderij. 

 

Boerderij ’t Boschloo (Eekweg 1) 

Een fraaie T-boerderij uit het jaar 1672 vanaf die tijd 

in bezit van dezelfde familie. Op de foto ziet u de 

boerderij vanaf de achterzijde, vanaf de Ravens-

weerdsweg.  

 

Tussen het Raaland en ‘t Boschloo ontbreekt de 

IJsseldijk. De hoogwaterkering wordt hier gevormd 

door een natuurlijke rivierduin, nu een bosje.  

 

Boerderij ‘De Oude Pastorie’ (Gorsselse Enkweg 

12) 

Nadat de Eekweg voor de tweede keer naar links 

buigt (en dan Gorsselse Enkweg heet) heeft u links-

voor een mooi zicht op boerderij ‘De Oude Pastorie’. 

De Oude Pastorie was een boerderij waarop de 

pastoor en later de dominee kon boeren en wat extra 

geld kon verdienen, want predikant zijn gaf veel 

aanzien, maar weinig inkomsten. Halverwege de 

negentiende eeuw verhuisde de dominee naar de 

kom van het dorp. 

 

Molen Geertruida Cornelia 

De korenmolen Geertruida Cornelia (voorheen Eesterhoek) is een ronde stenen grondzeiler, gebouwd in 

1893. De molen is in bedrijf geweest tot 1935. In het jaar 2000 werd een ingrijpende renovatie afgerond 

en sindsdien is de molen weer regelmatig in bedrijf, in ieder geval iedere zaterdag. U kunt de molen dan 

bezichtigen en ter plaatse gemalen meel en andere producten kopen. 

 

 

 



Voormalig Ooievaarsdorp ’t Zand 

Rondom Gorssel is een grote populatie ooievaars. Ze 

broeden op nestpalen, maar steeds meer ook in 

boomnesten. Een groot contrast met enkele tientallen 

jaren geleden. De broedpopulatie in Nederland was 

van enkele honderden exemplaren van voor 1940, al 

gezakt naar nog negentien bewoonde nesten in 1969. 

Midden jaren zeventig waren het er nog drie en 

tenslotte was er nog maar één bewoond nest in 1991 

en dat stond aan de overkant van de IJssel in Voorst. 

In Nederland werd in 1969 in Liesveld, Zuid-Holland 

een ooievaarsdorp geopend dat ook als ‘moeder-

station’ voor de uiteindelijk twaalf buitenstations 

fungeerde, waaronder vanaf 1981 ’t Zand in Gorssel. 

Wegens groot succes is het station in 2013 definitief 

gesloten. Daarvoor was al jaren het beleid om 

vrijkomende nestpalen neer te halen. 

Als u vanaf de route een stukje linksaf de Laan van 

Eschede / Kolkweg (zandweg) inloopt, ziet u links een 

informatiebord over het voormalige station en nog 200 

meter verder drie boomnesten boven de weg. 

 

Via Via (Antiek & Interieur – Koffie & Thee)  

In wat rond 1900 een kruidenierszaak was, worden nu oude mahoniehouten meubelen en diverse gebruiks-

artikelen verkocht. Een bijzondere mix van oud en nieuw. In de winkel is ook een koffie- en theeschenkerij. 

 

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 werk-

zaamheden en drukte het toelaten kunt u het 

bedrijf tegen een bescheiden vergoeding 

bezoeken en kijken hoe dit aloude ambacht wordt 

uitgeoefend. Er is een lijnbaan van 180 meter. U 

kunt de touwslagers aan het werk zien en u kunt 

veel producten bewonderen. Er is een klein maar 

interessant museum, waarin gereedschappen, 

machines en producten van vier generaties 

touwslagers verzameld zijn. Er worden ook 

rondleidingen verzorgd, maar alleen op afspraak. 

 

 

 

Deze route op uw smartphone of 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. Topo GPS). 

 

 

 

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden 

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl 

Bedankt! 
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