
 

 
 
 
 



 

Routebeschrijving 

 
1. Vanaf de camping ga je linksaf; blijf 40 m op de Jufferdijk; steek over op zandpad (Jufferdijk) en volg deze weg ca. 

500 m. Na het (maïs)veld aan je rechterhand ga re rechts de veldweg in, een grazig pad. Aan het eind linksaf, 
Heideweg, een onverharde 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 grazig 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. 

 
2. Hier ga je rechtsaf. Waar deze asfaltweg met een bocht naar rechts draait (Koekoekweg) 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 passeert 
huisnummer 13 aan je rechterhand en loopt verder rechtdoor. Je neemt het eerste pad naar rechts langs een 
houten hek met opdruk “Gorsselse Heide”. Op de kruising bij het heideveld rechtdoor. Op een viersprong 
meebuigen naar links en langs de rand van de hei blijven lopen. Dit brede zandpad volgen. Op een Y-splitsing 
rechts aanhouden (links bevindt zich een houten hek “Gorsselse Heide”). Over de brug en links aanhouden in de 
richting van de bosrand. Het paadje gaat verder door het bos. Je passeert een houten slagboom en komt uit op 
een brede zandweg. Hier ga je rechtsaf. Aan het eind linksaf de Deventerdijk op, een zandpad met fietspad. Deze 
weg steeds rechtdoor volgen. Je komt uit op de Zessprong bij restaurant de Zevensprong.  
 

3. Vanaf de parkeerplaats ga je 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, met water aan je rechterhand. 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 komt uit bij een brede grasbaan. Je 
loopt in de richting van het asfaltweggetje en gaar rechtdoor over dat weggetje. Je passeert een bankje aan je 
linkerhand en iets verderop aan je rechterhand. Zijpaden negeren. 
 

4. Aan het eind linksaf, Joppelaan, asfaltweg. Op de kruising Joppelaan / Eikenboomlaan rechtsaf. Aan je linkerhand 
bevindt zich de kerk van Joppe (Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming) en aan je rechterhand de Joppe school. 
Loop enkele meter rechtdoor op de Eikenboomlaan. Achter de school rechtsaf, je passeert een afsluitboom en 
loopt langs de achterzijde van de school, een bospad (Kerkpad van Klooster ter Hunnepe). Aan het eind passeer je 
opnieuw een afsluitboom en gaat linksaf. Je passeert nog eens een afsluitboom en gaat rechtdoor. Je komt uit bij 
een asfaltweg. Hier rechtdoor. Je komt bij een kruising. 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, Bathmenseweg, 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 grazig pad langs een bomenrij.  
Steeds rechtdoor tot je uitkomt bij een asfaltweg, de Lochemseweg. Hier ga je schuin links het bospad in.  
Op een Y-splitsing rechts aanhouden. Op een T-splitsing rechtsaf. Je loopt het bos weer uit en passeert een 
afsluitboom. Je komt uit op de Jufferdijk, rechtsaf. De camping bevindt zich aan je linkerhand.  


