
Wandeling over de Gorsselse Heide vanaf de Zessprong  

 

Afstand: 4,7 km 

Start bij de Zessprong, met gelijknamig restaurant 

 

Het startpunt is 3km wandelen of fietsen vanuit Gorssel. Vanaf centrum en school de Veldhofstraat nemen 

en deze volgen tot de Zessprong (punt A op onderstaand kaartje). 

Er is ook een wandelroute van 8,3 km vanaf de Zessprong, met behalve de heide wat meer bos en veld in 

de omgeving.  Zie Gorssel.nl (Erop uit – Gorsselse Heide)  
 

 

(A) = De Zessprong met café-restaurant  
 
Loop over de onverharde weg Elzerdijk. 
Ga bij punt (B), dat is direct na de Gerrit 
Slagmanstraat, LA een pad met slagboom.  
Het pad komt uit bij een ven, het Luteaven 
(C). Sla RA en ga via het vlonderpad over 
het ven en daarna LA. 
Bij T-splitsing RA en door het hek de hei op.  
 
Aan einde van dit pad (bij punt D) door een 
hek en LA en iets verder opnieuw door een 
hek. (Eventueel net voor dat hek RA naar 
de schietbult met prachtig uitzicht over de 
heide en weer teruglopen.) 
 
Volg het brede pad over de hei naar punt 
(E). U gaat opnieuw door een hek (met links 
drie stalen stoeltjes en een jeneverbes-
struik) en dan LA op de kruising. 
 
Bij de bosrand rechtdoor een smal bospad 
in. Bij een vervallen gebouwtje (punt F op 
de kaart) schuin rechts en een stukje verder 
LA tussen twee bakstenen palen door.  
 
Even verderop door een openstaand hek. 
(Vlak daarvoor ziet u links opnieuw een 
schietbult. Er loopt een paadje naartoe en 
ook die bult kunt u beklimmen.) 
 
Loop door tot de Deventerweg, een 
zandweg met fietspad. Dit is punt (G) en sla 
daar LA. 
Volg de Deventerdijk naar de Zessprong 
waar u begonnen bent. 
 
 
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. BikeGPX of Topo GPS). 

 
Deze route is ook te bekijken op Afstandmeten.nl ;  Rechtstreekse link:  
www.afstandmeten.nl/index.php?id=1170241  

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