Wandeling Gorsselse heide en omgeving
Afstand: 8,0 km
Start bij de Zessprong, restaurant de Zevensprong
Een fraaie wandeling over de Gorsselse Heide en bos en veld in de omgeving.
Het startpunt is 3km wandelen of fietsen vanuit Gorssel. Vanaf centrum en school de Veldhofstraat
nemen en deze volgen tot de Zessprong.
Er is ook een wandelroute van 4,7 km vanaf de Zessprong over de heide. Zie Gorssel.nl (Erop uit –
Gorsselse Heide)
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Vanaf restaurant de Zevensprong de Dortherdijk oversteken en schuin rechts de Elzerdijk
(onverharde weg) in.
Na 900 m, (na huisnummer 5) LA bospaadje in tussen pad met hek en groen elektrakastje in.
Zijpaden negeren. Pad buigt naar rechts. Links ziet u zgn Rabatbossen.
Bij kruising met breed pad rechtdoor door ‘zigzaghekje’ en het smalle bospad volgen
Dat pad komt uit bij een ven (het Lutea-ven) en daar gaat u LA over het bruggetje. Einde brug LA .
Met bocht RA de hei op.
RA door hek over de hei. Vlak na het hek staan links veel gagelstruiken (zeldzaam!) die een heerlijke
geur verspreiden.
Waar links de afrastering begint gaat u LA op het paadje door de hei.
Bij breed zandpad RA. Door een hek en rechtdoor. Links ziet u een schietbult, een herinnering uit de
tijd dat de heide een militair oefenterrein was.
Schietbult links houden en rechtdoor (hek rechts negeren).
Pad vervolgen door bos tot slagboom. Na slagboom RA de Elzerdijk op.
Bij routepunt G98 LA de oprijlaan naar Nr.48 in.
Bij sloot LA; rechteroever volgen (blauwe pijl van wandelnetwerk).
Pad buigt naar rechts. Even daarna bij dam LA en het bospad in.
Voor schuur LA (oud bordje ‘opengesteld’), langs wat schuren en RA breed zandpad.
Op T-splitsing LA op de Reeverdijk (asfalweg).
Elzerdijk oversteken en rechtdoor de Reeverdijk vervolgen (nu zandweg met fietspad).
Na weiland aan rechterkant gaat u RA het graspad langs bomenrand volgen.
Het pad gaat het bos in, neem eerste pad LA.
Bij T-splitsing LA langs een akker, pad buigt snel naar rechts en dan op volgende T-splitsing RA een
wat breder bospad op.
Dit bospad buigt naar links en na ca. 200 meter LA een smal bospad in en links aanhouden
Na 150 m RA en u komt weer uit op de Reeverdijk.
Reeverdijk oversteken en via pad met slagboom komt u weer op de hei.
Rechtdoor het pad over de hei richting bos. U passeert afslag naar links met grote jeneverbes.
Bij de bosrand met links een ronde kikkerpoel gaat u RA en daarna met de bocht mee naar links.
Rechts is hei, links bos.
Rechtdoor lopend gaat het pad het bos in. Wat verder tussen twee bakstenen palen door en dan
door openstaand hek. (Vlak daarvoor ziet u links een schietbult. Er loopt een paadje naartoe en u
kunt op de bult, met een mooi uitzicht over de Heide.)
Loop door tot de Deventerdijk, een zandweg met fietspad, en sla daar LA in de richting van de
Zessprong.
Na 500m RA door een soort poortje met bordje ‘Opengesteld’
Volg het bospad met de bocht naar rechts en weer naar links.
Op de kruising LA en neem na 350m het pad naar links.
U komt weer op de Deventerdijk. Daar RA en de weg volgen naar het vertrekpunt, de Zessprong

Deze route op smartphone of GPS-navigator
Vanaf de website Gorssel.nl (Erop uit – Gorsselse Heide) 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).

Deze route is ook te bekijken op Afstandmeten.nl
Rechtstreekse link: www.afstandmeten.nl/index.php?id=1439000

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden
E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl
Bedankt!
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