
Fietstocht ‘Ooievaarsroute’  
 

Afstand: 40 km (of verkorting 33km) 

Start op de kruising Deventerweg (N348) en Elfuursweg 

 

Gemarkeerde afwisselende route door open landschap en bos en via de uiterwaarden weer 

terug naar Gorssel. Over meestal rustige verharde wegen en fietspaden langs zandwegen. 

Langs Harfsen en door het gezellige Laren. Halverwege de Haarbroekse Vijvertuin (leuk 

uitstapje met kinderen), restaurant De Nieuwe Aanleg en restaurant de Zevensprong.  

 

De route is aangegeven met bordjes, maar hou deze routebeschrijving bij de hand want 

soms verdwijnt er wel eens een bordje. 

 

Verkorting: Neem vanaf rest. de Zevensprong (punt 27 hieronder) de Veldhofstraat rechtstreeks naar 

Gorssel. U bent dan met 33km weer terug. 

 

 
 

Beschrijving: 

 

1. Ga vanaf de kruising Deventerweg N348) de Elfuursweg op in oostelijke richting 

2. De Elfuursweg gaat over in zandweg met fietspad 

3. Schuin links de Flessenbosweg in 

4. Schuin rechts de Dommerholtsweg 

5. Via de Lochemseweg (N339) het spoor over en dan na 200m LA de Oxerweg 

6. RA Oude Larenseweg 

7. Na 5,5km komt u bij Harfsen. Laatste stukje van de Oude Larenseweg is fietspad en u komt bij de 

Lochemseweg (N339) 

8. Lochemseweg oversteken, de Broekstraat in 

9. LA Broekstraat vervolgen 

10. LA Rosmaatsteeg, vervolg Lendenweg 

11. U komt weer bij N339, nu Deventerweg geheten, die u volgt naar Laren 

12. Bij de kerk (Kulturhûs) RA Zutphenseweg; stukje verder fietspad langs deze weg 

13. RA Veltkampsweg 

14. Scherp links Lindenbergsdijk 



15. RA Katgershoek 

16. Laatste stukje heet Esveldsdijk, T-splitsing scherp links, weg buigt naar rechts 

17. T-splitsing RA Harfsense Steeg. U bent bij de Haarbroekse Vijvertuin* 

18. LA Haarbroeksteeg 

19. Spoor oversteken 

20. T-splitsing RA Scheggertdijk 

21. Vlak voor de restaurant De Nieuwe Aanleg RA Asselerweg 

22. Spoor over en Asselerweg vervolgen 

23. Asselerweg gaat over in Braakhekkeweg 

24. Links aanhouden Schepersweg (U gaat met een slingertje eigenlijk weer rechtdoor) 

25. LA Reeverweg 

26. T-splitsing RA en dan snel weer LA fietspad op. 

27. RA en de Deventerdijk volgen tot kruising met de Dortherdijk bij restaurant de Zevensprong 

      Vanaf dit punt kunt u ook rechtstreeks naar Gorssel terugfietsen. Steek de Dortherdijk over,  

      en ga langs het restaurant de Veldhofstraat in. Totale afstand is dan 33km. 

28. LA Dortherdijk 

29. RA Flierderweg 

30. Spoor over, blijf de Flierderweg volgen en u komt bij de Zutphenseweg (N348) 

31. Zutphenseweg oversteken Quatre Brasweg 

32. Rechtsaf Vosweg.  

33. U komt bij het voormalige ooievaarsstation. Iets links aanhouden (ZW-richting) naar de Eefdese 

Enkweg 

34. RA Eefdese Enkweg 

35. LA Gorsselse Enkweg 

36. Gorsselse Enkweg volgen, weg maakt haakse bocht naar rechts  

37. LA Ravensweerdsweg 

38. Ravensweerdsweg volgen en u komt weer bij de kruising Deventerweg. 

39. Oversteken, Elfuursweg = einde fietstocht.  

 

 

 

Haarbroekse Vijvertuin 

Fraai gelegen theeschenkerij met spreuken-

tuin, maïsdoolhof en allerlei (kunst)objecten 

die van oude materialen van de boerderij 

gemaakt zijn. Binnen en buiten zijn in totaal 

meer dan 200 spreuken en gezegdes 

uitgebeeld. Leuk voor de kinderen. 

Open van april t/m september.  

Meer: www.haarbroek.com   

 

 

 

 

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). 

 

 

Deze route is ook te bekijken op Afstandmeten.nl  

Directe link:   www.afstandmeten.nl/index.php?id=1438680  

 

 

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden  

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl 

Bedankt! 
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