Fietstocht ‘Lokaal Ommetje Gorssel’
Gemarkeerde afwisselende route door bos en uiterwaarden over rustige
verharde wegen en zandwegen. Langs de Gorsselse heide, Twentekanaal,
sluizencomplex Eefde, Huize de Voorst, Huis den Dam, vm. ooievaarsstation.
Bij VVV Agentschap in Gorssel (Bechtle, Hoofdstraat 40) is een beknopte
beschrijving verkrijgbaar. Dat is geen routebeschrijving.
Afstand: 21 km
Start bij Hotel Rest De Roskam naast Museum MORE in de Hoofdstraat
Veel plezier!

Beschrijving:
De route is met pijlen gemarkeerd maar aangezien er wel eens een pijl verdwijnt is de route ook te volgen met
onderstaande omschrijving. U kunt de route ook volgen via een app op uw smartphone. Zie hieronder.
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Ga in zuidelijke richting de Hoofdstraat in en snel LA de Veldhofstraat
Voorbij de Vullerschool (aan uw linkerzijde) ziet u rechts Touwslagerij Steenbergen*
De Veldhofstraat 3,5 km volgen tot restaurant de Zevensprong
Dortherdijk (asfaltweg) oversteken en schuin rechts de Elzerdijk op (zandweg)
Harfsensesteeg oversteken en daarna spoorlijn overteken en richting camping De Waldhoorn.
Bij het Twentekanaal RA
Bij Sluis Eefde* kunt u (links aanhouden) het wandel- en fietspad op richting het informatiebord.
LA de hoofdweg op (Kapperallee), de sluis over.
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RA Damlaan
Tip: Ga nog even 400m verder op de Kapperallee (rood gemarkeerd op bovenstaand kaartje) en
bekijk links Huize de Voorst*; daarna terug naar de Damlaan.
Damlaan volgen. Rechts Huis Den Dam*. Bocht rechts, bocht links en weer rechts, spoor over en LA
RA fietspad langs de hoofdweg richting Eefde (Rustoordlaan)
Snel na de brug gaat het fietspad naar beneden, LA tunnel onder Rustoordlaan en dan weer LA
richting Twentekanaal.
Mattrayweg langs kanaal volgen. Onder de spoorbrug door en dan in de bocht van de Mettrayweg
rechtdoor door het hek, fietspad langs kanaal volgen
Einde fietspad bij T-splitsing RA (Valkeweg)
Mettrayweg oversteken en de Nachtegaalstraat in.
Ga vlak voor de N348 LA
LA de Eefdese Enkweg
Rechts aanhouden Eesterbrinkweg
Links Vosweg. U komt bij het voormalige ooievaarsstation
RA op de Eefdese Enkweg
LA Gorsselse Enkweg
RA Domineesteeg
Tip: Knoop nog een fraai stuk uiterwaarden aan de route; rood gemarkeerd in bovenstaand kaartje.
Ga niet RA de Domineesteeg in maar vervolg de Gorsselse Enkweg, LA Ravensweerdsweg, en volg
deze tot u weer bij de gemarkeerde (blauw in het kaartje) bent en zo naar de kruising met
Deventerweg (N348).
RA Ravensweerdsweg naar de Deventerweg N348
Deventerweg oversteken en schuin-rechts de Molenweg in
Joppelaan RA
Bij het museum komt u weer op de Hoofdstraat. Einde fietstocht.

U kunt deze route ook op uw iPhone of Android-toestel volgen met de gratis app van Afstandmeten.nl

Ga naar: www.afstandmeten.nl/index.php?id=1438603

Registreer u op die website met een gebruikersnaam en wachtwoord

Maak van die route een ‘favoriet’

Download in uw smartphone de gratis app Afstandmeten vanaf de App Store, Android Market of Play Store

Open de app op uw smartphone, log in met uw gebruiksnaam en wachtwoord, en u kunt bij ‘Favorieten’ die route
openen

Zet ‘Location’ aan, en volg de route

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 touwslagers aan het werk zien
en u kunt veel producten bewonderen.
Er is een klein maar interessant
museum, waarin machines, gereedschappen en producten van vier
generaties touwslagers verzameld zijn.
Er worden ook rondleidingen verzorgd,
maar alleen op afspraak.

Sluis Eefde
De sluis bij Eefde bevindt zich in het
Twentekanaal en is een rijksmonument uit
1933, dat door Rijkswaterstaat voor
waterhuishouding en scheepvaartverkeer
wordt gebruikt. Het is een tiental jaren
geleden grondig gerestaureerd en nu zijn
er plannen voor een tweede sluiskolk.
Deze prachtige sluis verwerkt op jaarbasis
zo’n 15.000 schepen.
Vanaf de brug van de Kapperallee over de
sluis heeft u een goed zicht op het
schutten en is het indrukwekkende verval
te zien. Daar is ook een informatiepunt.
Tijdens de zomervakantie zijn er bij de
sluis interessante rondleidingen.

Huis de Voorst
Het fraaie kasteel werd in 1695 gebouwd in
opdracht van Arnold Joost van Keppel. Hij was
in dienst van Koning Willem III, die hem diverse
adellijke titels schonk. Het ontwerp van Huis de
Voorst is van dezelfde architecten die Paleis het
Loo tekenden.
Helaas is het kasteel in 1943 door een brand
grotendeels verwoest. De Stichting Vrienden der
Gelderse Kastelen zorgde voor de restauratie,
die in 1960 voltooid werd. In 1988 kon Gelderse
Kastelen een belangrijk deel van het
omliggende landgoed aankopen.
Huis de Voorst wordt tegenwoordig veel gebruikt
als trouwlocatie of voor congressen en grote
feesten. Het gebied eromheen is vrij
toegankelijk; binnen de hekken is het gesloten
voor publiek.

Huis den Dam
De witte in een gracht gelegen villa stamt
uit de achttiende eeuw, maar landgoed en
huis komen al vroeg voor in de
geschiedenis.
Naamgever
was
het
geslacht ‘de Dammo’ of ‘van der Damme’.
In 1399 komt het in bezit van het geslacht
Van der Capellen. Het huidige gebouw
dateert van 1765 en is gebouwd in
classicistische stijl.
Het huis is privébezit en kan niet
bezichtigd worden.

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