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Kring van Dorth en Gorsselse Heide
We wandelen tussen de buurtschap Joppe en het dorp Harfsen in de Achterhoek en
vinden hier een grote afwisseling van bos en boerenland. Al snel lopen we over het
landgoed van Huize 't Joppe. Het landgoed dateert van omstreeks 1740 en is 100 ha
groot met een parkbos en kleine stukjes naald- en loofbos, maar ook met weilanden en
akkers, waarop een aantal fraaie alleenstaande bomen staan. We hebben prachtig zicht
op het landhuis. We komen door het buurtschap Kring van Dorth en tussen het Harfsense
Veld en de Harfsense Enk door lopen we naar de Gorsselse Heide, een mooi natteheidegebied. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat
doel werd de Stichting Marke Gorsselse Heide opgericht toen dit voormalig militair
oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. Aan het eind van de wandeling is het goed
verpozen op het terras van de Zevensprong.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de Zevensprong ga je bij P-62875/003 schuin rechts de
Eikenboomlaan in, een onverharde bosweg met fietspad. Je passeert huisnummer 1 aan
je linkerhand en je negeert het eerste pad schuin naar rechts, maar direct daarna neem je
het tweede pad naar rechts, een smaller paadje. Op driesprong direct daarna rechtdoor
over een houten bruggetje en je volgt het paadje omzoomd door hoge populieren met
aan weerszijden van het pad grasland. Je gaat opnieuw een planken bruggetje over en
draait met het pad mee naar links. Je gaat iets naar beneden, een planken bruggetje over
en weer omhoog in de richting van een koepeltje. Op een Y-splitsing links aanhouden. Je
passeert een bankje aan je rechterhand en blijft rechtdoor lopen, een beukenbos in. Op
een driesprong met aan je rechterhand water ook rechtdoor. Je gaat weer over een
planken bruggetje heen en direct daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden. Je hebt nu
zicht op Huize ‘t Joppe. Aan het eind rechts. Je loopt het bos weer uit en hebt opnieuw
zicht op het landhuis. Het paadje links aanhouden. Je komt bij een asfaltweggetje en gaat
rechtdoor over dat weggetje. Zijpaden negeren. Een asfaltweg oversteken en rechtdoor
langs een bordje ‘Opengesteld’, een brede halfverharde bosweg. Op driesprong met
toegang naar nummer 79 rechtdoor. Je passeert een afsluitboom en gaat rechtdoor. Je
komt uit bij een asfaltweg. Hier rechtdoor. Je komt bij een kruising.

2. De Lochemseweg oversteken en rechtdoor, de Oxerweg in. Op de eerste kruising
met de Driekieftenweg rechtdoor. Even daarna op de volgende kruising rechtsaf, Oude
Larenseweg, een onverharde weg met fietspad. Deze brede zandweg rechtdoor volgen
tot een viersprong, Hier ga je schuin links de Koedijk in, een onverharde weg. Bij een
boerderij gaat de weg over in asfalt. Even daarna op de kruising rechtsaf, Dortherweg,
een asfaltweg door het boerenland. Voorrangsweg, Bathmensweg, oversteken en
rechtdoor, een klinkerweg. Na nummer 12 wordt het een onverharde weg. Aan het eind
op een asfaltweggetje naar rechts. Nu de eerste onverharde weg linksaf, Mashutweg,
een grassig pad langs een bomenrij. Steeds rechtdoor tot je uitkomt bij een asfaltweg, de
Lochemseweg.

3. Hier even naar links en direct schuin rechtsaf bij de huisnummers 94/94A. Aan het
eind bij huisnummer 5 rechts aanhouden, een onverharde weg met fietspad. Je neemt nu
het eerste grassige pad scherp rechtsaf met links een heg en rechts een oude schuur. Dit
pad gaat verderop tussen hekken door en gaat bij een schuur over in een halfverharde
weg. Aan het eind linksaf, een asfaltweggetje dat direct overgaat in een halfverharde weg
met fietspad. Aan het eind rechtsaf, Reeverweg, asfaltweg. Op kruising rechtdoor. Op
een Y-splitsing met een ander asfaltweggetje blijf je de bredere asfaltweg rechtdoor
volgen. Met de weg meebuigen naar rechts. Je hebt dan een grasland aan je linkerhand.
Op de hoek van dat grasland ga je linksaf (tegenover de oprit naar nummers 48-50), een
grassig pad langs de bosrand. Je passeert een bankje aan je rechterhand. Na het
weiland rechtdoor, nu een breder pad door het bos. Zijpaden negeren. Je komt uit op
klinkers. Hier rechts en direct weer linksaf, een brede onverharde weg. Deze weg gaat bij
nummer 2 over in een asfaltweggetje. Je komt uit op de Deventerdijk.

4. Hier ga je rechtsaf. Waar deze asfaltweg met een bocht naar rechts draait bij P22611/001 ga je rechtdoor. Eerst nog een klein stukje asfalt. Waar dat asfalt naar links
draait naar het bungalowpark, ga je rechtdoor een, onverharde weg met fietspad. Op een
kruising links, Reeverdijk, ook een zandweg met fietspad. Je neemt het eerste pad naar
rechts langs een houten hek en een bordje ‘Gorsselse Heide’. Dit pad blijven volgen tot de
bosrand. Hier, op een viersprong meebuigen naar links en langs de rand van de hei
blijven lopen. Verderop dit brede pad over de open vlakte volgen. Hierna ga je rechtsaf bij
een paaltje met rode kop, een smaller paadje over de hei. Op een Y-splitsing links
aanhouden in de richting van de bosrand. Het paadje vervolgen langs de bosrand aan je
linkerhand. Je passeert een houten slagboom en komt uit op een brede zandweg. Hier ga
je rechtsaf. Aan het eind linksaf, Deventerdijk, zandweg met fietspad. Deze weg steeds
rechtdoor volgen. Vanaf huisnummer 2 aan je linkerhand wordt het een asfaltweg. Je
komt weer uit op de Zessprong bij restaurant de Zevensprong.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
restaurant De Zevensprong, Dortherdijk 6, 7215 LC Joppe.
Openbaar vervoer
bushalte ’t Joppe (routebeschrijving blok 2) en bushalte Maalderij Goldstein
(routebeschrijving blok 3), lijn 56 station Deventer- Borculo.
Lengte van de wandeling
16 km
Horeca onderweg
alleen aan
Begin- en eindpunt
De Zevensprong
Percentage verhard-onverhard
30%-70%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-joppe/13871/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

