
Wandeling Flierderbeek 
 

 

Afstand: 5,3 km 

Start bij parkeerplaats van VV Gorssel (voetbal), Flierderweg 

De route gaat deels over particulier terrein (‘Eigen weg’) en door kwetsbaar natuurgebied. Houd hier rekening 

mee en (zoals ook aangegeven op de bordjes ‘Opengesteld’) honden aan de lijn. 

 

 
 

Beschrijving: 

1. Loop op de Flierderweg een stukje richting de N348 (Zutphenseweg). 

2. LA op de rand van bos en wei (richtingbordje ‘Huisnr’s 8b, 10, 10a, 12, 14’).  

3. Onverharde weg gaat over in bospaadje. 

4. Pad buigt bij een schuur naar rechts en weer links. 

5. Bij richtingwijzer (handjes) met huisnr’s scherp LA op weg (Scheuterdijk). 

6. Deze weg (eerst verhard, daarna onverhard) uitlopen tot Lindeboomweg. 

7. RA op Lindeboomweg. 

8. Na bos komt een wei. Hier LA bospad in met slagboom. 

9. Loop over bospad en vervolgens over een weide tot u bij de Flierderbeek komt. 

10. Bij de beek RA, over de dam en LA langs de beek lopen. 

11. Pad langs de beek buigt naar rechts; doorlopen tot aan de Flierderweg (asfalt) en daar LA.  

12. Bij Marsweg RA. 

13. Mooi hek links negeren, maar snel daarna bij een vervallen slagboom LA een bospaadje in. 

14. Dat paadje slingert wat en komt uit op iets breder bospad dat u LA ingaat. 
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15. Pad gaat vanzelf naar rechts en komt langs vennetje met bankje. 

16. U komt op een zandweg (Amelterweg), die u scherp LA inslaat, langs manege Semper Fidelis. 

17. LA op de asfaltweg Flierderweg 

18. Tegenover metalen hek RA bospaadje in en helemaal uitlopen. Het bruggetje gaat ook over de Flierderbeek.  

19. Het pad met wat bochten volgend komt u bij de Lindeboomweg. Die oversteken en smal bospaadje in. 

20. Op T kruising met iets breder bospad RA.  

21. U loopt parallel aan Lindeboomweg. Wat verderop een slagboom naar de Lindeboomweg, maar ga i.p.v. 

naar slagboom LA en daarna weer RA op smal paadje tot Flierderweg en hier LA tot auto of fiets. 

 

   
 Richtingwijzer bij punt 5                                                                        Flierderbeek met onderin de dam van punt 10 

 

   
 Langs de beek richting Flierderweg bij punt 11                                    Bruggetje over Flierderbeek bij punt 18 

 

 

Combineren met Zo mos ‘t waen 

Deze route is goed te combineren met de wandeling ‘Zo 

mos ’t waen’. U volgt die route vanaf startpunt de Stelten-

berg tot aan manege Semper Fidelis = bovenstaand punt 

16 van de wandeling Flierderbeek. De routebeschrijving 

Flierderbeek volgen, voorbij de startplaats bij VV Gorssel 

en dan tot bovenstaand punt 14, waar u RA (i.p.v. LA) 

gaat om de route van Zo mos ’t waen af te maken. U mist 

dan alleen het vennetje met het bankje.  

Totaal ongeveer 10 kilometer. 

 
 Vennetje met bankje bij punt 15 

 

 

Deze route op uw smartphone of GPS-navigator 
Vanaf de website Gorssel.nl → Erop uit → Wandelen en fietsen kunt u een gpx-bestand van deze route downloaden. Dat 

kunt u overzetten op een GPS-navigator (bijv. van Garmin of Mio) of naar een navigatie-app op uw smartphone. 

 

Directe link van deze route op Afstandmeten.nl:   https://afstandmeten.nl/index.php?id=3369417    

 

 

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden. 

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl          Bedankt! 
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