Landgoedwandeling Joppepad
Auteur: Marycke Naber
Joppe, landgoederen 't Joppe en 't Amelte
Bosrijke wandeling over landgoed Herwalt en over de landgoederen 't Joppe en 't Amelte
met landhuizen. 80% onverhard.
Deze wandeling is opgenomen in de gids 'De mooiste landgoedwandelingen in de
Achterhoek' van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Daarin is uitgebreidere
informatie over de landgoederen te lezen en een interview met Arjan Prins, beheerder
van landgoed 't Amelte.
Routebeschrijving
Start: Bushalte Museum MORE, Gorssel. Afstand 12,5 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
- Loop vanaf bushalte Museum MORE naar hotel-restaurant Loetje, ga meteen daarna
RA, Het H.D.Laantje
- Loop aan het eind RD over het halfverharde pad, ga aan het eind RA, aan het eind van
dat pad LA (Veldhofstraat).
1. Ga het 1e tegelpad RA langs museum Touwslagerij Steenbergen. Vervolg het
Wielewaalpad, verderop een klinkerweg.
- Steek de Lijnbaan over en loop RD over het halfverharde pad. Voorbij de woonwijk ga je
op de 1e kruising LA langs de afsluitboom.
- Het karrenspoor met fietspad gaat over in een zandweg (Kamperweg). Ga bij de
asfaltweg RA en meteen LA, Berkenweg.
2. Direct na de oprit naar De Fitis op nr. 4 ga je RA over het bospad, na de greppel direct
LA. Ga bijna aan het eind van het bos RA over het smalle pad.
- Loop na de akker en het grasveldje aan je linkerhand RD langs het bordje van landgoed
Herwalt en ga na 20 m LA. Blijf het brede pad volgen, langs twee afsluitbomen.
- Ga na de volgende afsluitboom RA over het spoor. Loop steeds RD, langs de
permacultuur tuinderij De Veldhof.
- Bij huisnr. 54 gaat de zandweg met fietspad over in een asfaltweg. Ga bij paddenstoel
62875 (rechts restaurant De Zevensprong) scherp LA, Eikeboomlaan.
3. Ga in de bocht naar links het 2e pad RA. Meteen rechts staat het restant van de
markepaal op de grens van de marken Eschede, Eefde en Harfsen.
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De elf marken op het grondgebied van de voormalige gemeente Gorssel ontstonden rond
het begin van de 13e eeuw en hebben tot het midden van de 19e eeuw bestaan. Binnen
de marke vormden de eigenaren van de grote hoeven het lokale bestuur. Zij spraken
recht en beslisten over het ontginnen van nieuwe gronden, het onderhouden van
waterwegen en het gebruik van de gemeenschappelijke gronden.
- Volg het smalle pad over de vlonder tussen de weilanden. Ga na nog twee vlonders op
de driesprong LA en ga het 1e pad RA omhoog langs de theekoepel van landgoed 't
Joppe.
Daaronder bevindt zich een ijskelder. Daarin werd ijs uit de slotgracht bewaard, om
levensmiddelen koel te houden.
4. Houd voorbij de theekoepel 2x links aan. Ga vlak voor de bocht naar links scherp RA en
houd meteen links aan. Ga RA over de vlonder, daarna op de driesprong schuin LA.
Het 100 hectare grote landgoed 't Joppe is halverwege de 16e eeuw ontstaan uit de
ontginning van het Nijenland. De grond was zó nat dat bomen alleen op verhogingen
(rabatten) konden groeien. Deze zijn aan de rechterkant van het pad goed te zien.
- Houd links aan, evenwijdig aan de akker, ga aan het eind van het pad LA, een
halfverharde weg.
Rechts aan de overkant van de weg bevindt zich bij de parkeerplaats met picknickbank
een informatiebord over de Duitse lanceerinrichting van V2-raketten die hier in 1944-1945
heeft gestaan.
- Na het graspad door de akker volgt een breed bospad. Ga aan het eind LA over het
karrenspoor.
- Aan het eind van de tuinen van het landgoed ga je RA, links van de taxushaag. Loop
RD. Rechts heb je zicht op Huis Het Joppe.
5. Houd rechts aan langs de slotgracht, houd ook na de vlonder rechts aan. Ga aan het eind
RA. Je loopt weer langs de slotgracht met rechts Huis Het Joppe.
In een document uit 1609 is sprake van Jobstede of Nieulant. De in 1616 overleden
Joppe van Baar woonde hier met zijn gezin in de winter, 's zomers in Egmond aan Zee.
Waarschijnlijk heeft hij het huis naar zichzelf genoemd. Het huidige huis is omstreeks
1740 gebouwd. Vanaf 1862 is het landgoed in bezit van de familie Van Hövel tot
Westerflier en nazaten.
- Volg het pad naar links en ga aan het eind LA over de asfaltweg, even later scherp LA,
een graspad langs een vijver.
6. Loop RD. Het graspad gaat over in een breed bospad respectievelijk beukenlaan. Ga op
de kruising RA (Eikeboomlaan).
- De zandweg met fietspad gaat over in een asfaltweg. Ga op het kruispunt LA,
Joppelaan, langs de Maria ten Hemelopnemingkerk.
Deze is in 1867 gebouwd in opdracht van Frans Ernst Alexander Baron van Hövel tot
Westerflier, zodat hij niet in Zutphen naar de kerk hoefde te gaan. Het voorportaal met
zicht op het interieur is dagelijks geopend.

- Ga direct na het spoor LA, Amelterweg, langs het Bosrestaurant Joppe. De asfaltweg
gaat over in een halfverharde weg, na de haakse bocht naar rechts een zandweg met
fietspad.
7. Neem aan het eind de 2e zandweg met fietspad naar links. Ga na ca. 200 m bij de
afsluitboom 'Amelte' RA over het smalle pad.
Rechts heb je zicht op het 1915 gebouwde landhuis. Tot het overlijden van
opdrachtgeefster mevrouw Hofstede in 1946 was 't Amelte meer dan 100 hectare groot.
Van Bosse, die het huis na de oorlog bewoonde, heeft het gebied tussen de Joppelaan
en Veldhofstraat verkocht. Omstreeks 1980 is de rest van het landgoed, zo'n 15,5
hectare groot, in bezit gekomen van de familie Harkema, de huidige eigenaar.
- Bij het bruggetje heb je ook een mooi zicht op het huis over de vijver. Daarna volgt een
weiland met wederom een zichtlijn naar het huis.
- Ga ca. 100 m daarna RA over het smallere bospad, vóór de oude beuken LA. Volg het pad
met een bocht naar links.
- Aan het eind ga je LA, een halfverharde weg met fietspad (Kwekerijweg). Ga na
restaurant Bij Jansen & Jansen de 1e zandweg RA, Nikkelsbergweg.
8. Tegenover huisnr. 5 ga je LA, een zandpad, houd rechts aan. Steek de asfaltweg over en
loop RD, Hoefslag. Houd 2x rechts aan, Hoefslag.
- Ga aan het eind LA, Ruiterweg, aan het eind daarvan RA, Manegelaan. Op de ongelijke
kruising ga je RA en meteen LA over de klinkerweg.
9. Steek aan het eind de asfaltweg over en loop RD over het smalle pad. Houd rechts aan,
negeer aan het begin van het bos het pad naar links.
- Houd 10 meter verderop op de Y-splitsing links aan en ga na 20 meter op de kruising
LA. Zijpaden negeren, ga aan het eind bij het voormalige tramstation van Gorssel LA.
Dit dateert uit 1926. Het lag aan de stoomtramlijn Deventer - Emmerik (Du). De rails van
het smalspoor op het traject Deventer - Zutphen zijn in 1948 opgebroken, vanwege de
verwoesting van de spoorbrug bij Eefde door de Duitsers, aan het eind van de oorlog.
Sinds de restauratie in 2011 is het gebouw in gebruik bij historische vereniging De Elf
Marken.
- Ga het 1e halfverharde pad RA, aan het eind RA en meteen LA. Loop RD en ga na
Museum MORE in het oude gemeentehuis uit 1920 LA, Hoofdstraat, naar de bushalte.

Praktische informatie
Bosrijk gebied met drie landgoederen, 80% onverhard
Kijken
Museum MORE, Hoofdstraat 28, Gorssel, 0575-760300, museummore.nl
Museum Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10a, Gorssel, 0575 491 337,
touwslagerij.com
Voorportaal Maria Tenhemelopnemingkerk met zicht op het interieur, Joppelaan 73,
Joppe
Tramstation Gorssel, Van de Capellenlaan 4, Gorssel, 0575 471 936, www.deelfmarken.nl

Eten en drinken
Restaurant Loetje Gorssel, Hoofdstraat 26, Gorssel, 0575 760 199,
loetje.nl/nl/locaties/gorssel
Horeca van museum MORE, zie bij kijken
Restaurant De Zevensprong, Dortherdijk 6, Joppe, 0575 494 202, dezevensprong.nu
Het Bosrestaurant Joppe - Gorssel, Joppelaan 100, 7215 AE Joppe, 0575 494 206
Restaurant Bij Jansen & Jansen, Kwekerijweg 4, Gorssel, 0575 491 371,
bijjansenenjansen.nl
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5, Gorssel, 0575 492 263, eetcafe-dehoek.nl
Overnachten
Art B&B Huize Hermine, Huzarenlaan 8, 7215 EE Joppe, 06 5530 3329, huizehermine.nl
J60 B&B, Joppelaan 60, 7213 AD Gorssel, 0575 494 990 / 06 2062 9944, j60.nl
Openbaar vervoer
Bus 81 Deventer - Zutphen, halte Museum MORE
PlusOV (regiotaxi), 088-758 76 54, PlusOV.nl (minstens 1 uur van tevoren reserveren!)
Parkeren
Achter museum MORE
Bij het Bosrestaurant Joppe

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandelingjoppepad/17268/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen in de Achterhoek' beschrijft Marycke Janne Naber
12 rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in de afwisselende
Achterhoek. Tevens heeft Marycke per route bewoners of beheerders van een landgoed
geïnterviewd. De gids is te bestellen opwww.gegarandeerdonregelmatig.nl.

