
SLAKKEROUTE  e 

 

Slakkeroute Gorsselse Heide  

Type route: heen en weer met lus, startpunt en eindpunt zijn hetzelfde 

Start / eindpunt: zessprong Elfuursweg / Molenweg / Deventerweg driesprong Oerdijk / 

Butersdijk K[16] 

 

Ga vanuit de Elfuursweg gezien, direct vóór de drukke weg linksaf, ventweg, richting 

Centrum 

na 250m Aan het eind linksaf (rechtdoor) richting centrum (Hoofdstraat) 

na 600m Voorbij restaurant Loetje en school (links) in bocht linksaf, dubbele weg en direct 

weer linksaf (Veldhofstraat) 

na 500m Op kruising rechtsaf, asfaltweg (Kamperweg) 

na 400m Op kruising linksaf, zandweg, verderop met fietspad (Kwekerijweg) 

na 700m Aan het eind rechtsaf, asfaltweg, verderop zandweg met fietspad (Veldhofstraat) 

na 250m Op viersprong van zandwegen rechtdoor, deze weg volgen, spoorweg over en 

rechtdoor 

na 2km Aan het eind op zessprong is K[32] 

 

Richting [38] maar je verlaat de knooppuntenroute vóór [38] 

Neem op de zessprong de tweede weg rechtsaf, zandweg met fietspad (Elzerdijk) 

na 2,1 km Op de eerste viersprong linksaf (Reeverdijk), verderop fietspad langs zandweg  

U verlaat hier de knooppuntenroute 

na 1,7 km Op kruispunt van zandwegen linksaf, fietspad langs zandweg (Deventerdijk) 

na 1,9 km Op zessprong is [32] 

 

Richting [57]: 

Steek de weg over en ga rechtdoor (langs het café) en op de splitsing links, smalle 

asfaltweg, verderop zandweg met fietspad, weg volgen tot op asfalt 

na 2,2 km Op asfalt eerste weg linksaf, zandweg met fietspad (Kwekerijweg) 

na 700m Op kruispunt rechtsaf, asfaltweg (Kamperweg) 

U verlaat hier de knooppuntenroute 

na 400m Op kruispunt linksaf (Veldhofstraat) 

na 500m Aan het eind (voorbij school) rechtsaf (Veldhofstraat, dubbele weg) 

na 40m Aan het eind rechtsaf 

na 600m Direct vóór kruising met grote weg rechtsaf over ventweg (Deventerweg) 

na 250m Bij zijweg en verkeerslichten is [27] 

U bent weer terug op de hoofdroute. 

 

Zo vervolg je de hoofdroute: 

Vervolg Zomerroute 

Naar [17] 

Drukke weg oversteken en direct op splitsing rechtsaf (Veerweg) 

 

Vervolg Winterroute 

Naar [47] 

Ga rechtdoor, tweerichtingenfietspad langs voorrangsweg 

 


