
Pontroute Gorssel                                                             

 

Vertrekpunt : Hoofduitgang centrum NS station Deventer 

Afstand : 15 km (Pont vaart van mei t/m oktober) 

Thema’s : Museumboerderij, Wilpse Klei, Pont 

 

 Vanaf de hoofduitgang centrum van het NS station bij de stoplichten de straat 

oversteken en Rechts richting standbeeld President Steyn. 

 Na het standbeeld Links over het bruggetje naar het Vogeleiland 

 

Restaurant Paviljoen Vogeleiland is dinsdag t/m zaterdag geopend van 10.00-

18.00 en zondag van 11.00-18.00. Er is een invalide toilet aanwezig. 

www.stichtingvogeleiland.nl  

 

 U rijdt over het vogeleiland richting Singel en daarna over de brug 

 Steek de Singel over en rijdt de Gasthuisstraat in (links van de Rabobank) 

 Ga daarna Links de Binnensingel op en rij Rechtdoor over het Brinkpoortplein (via 

de rechterkant) 

 Blijf Rechtdoor rijden tot de Keizerstraat en steek deze over naar de Pikeursbaan 

 Deze rijdt u steeds Rechtdoor tot u op de Houtmarkt komt 

 De Houtmarkt komt uit op de rotonde. Hier gaat u Rechts richting IJsselbrug 

 Dit is de Emmastraat 

U rijdt de brug over en dan gaat de Emmastraat over in de Rijksstraatweg 

 Aan de andere kant van de IJssel, onderaan de brug, gaat u Rechtsaf. Daarna 

direct weer rechts en onder de brug door 

 U komt op de Bolwerksweg, welke langs de molen gaat 

 U rijdt onder de A1 door en steeds Rechtdoor, later gaat deze weg over in de 

Yperenberg 

 Op de kruising houdt u Links aan en gaat de Weerdseweg op, richting restaurant 

en museum de Kribbe 

 

Aan de IJssel, pal bij het voetveer Gorssel-Wilp ,staat museumcafe de Kribbe. De 

Kribbe vertelt de geschiedenis van het boerenland, de Wilpse klei. Op het ruime 

terras kunt u genieten van het weidse uitzicht. De Kribbe gebruikt de beste 

biologische en streekproducten zoals meel afkomstig uit de streek en gemalen in 

de eigen molen. www.dekribbe.nl  

 

http://www.dekribbe.nl/


 U vervolgt de route door tegenover De Kribbe het fietspad op te rijden richting de 

veerpont naar Gorssel 

 Na de oversteek vervolgt u de route door Links de Veerweg op te rijden 

 Op het kruispunt gaat u Links, dit is de Deventerweg 

 U blijft steeds rechtdoor rijden en veel later gaat de Deventerweg over in de 

Zuphenseweg 

 U komt over de Ankersmitsluis en gaat daarna bij de stoplichten Links het 

Pothoofd op 

 U gaat direct Rechts de Zutphenselaan op. Deze loopt evenwijdig met het 

Pothoofd, langs de speeltuin. Daarna rijdt u nog een stukje langs het Pothoofd en 

gaat dan bij nr. 301 t/m 379 tussen de gebouwen door over de “Olifantsbrug” 

 

Deze naam kreeg de brug nadat een circusolifant er door zakte en in de haven 

terecht kwam. Onterecht wordt deze bijnaam nu ook nog wel eens gebruikt voor 

de nog bestaande Raambrug, een kleine ophaalbrug uit 1886 waarvan het 

origineel in 1945 werd verwoest. In 2008 is ze aan de hand van de originele 

tekeningen herbouwd als fietsverbinding tussen het Pothoofd en de Raambuurt. 

 

 Ga na de brug Links de Sluisstraat in en daarna Rechts door de Raamstraat 

 Vervolgens gaat u Links de Werfstraat in, u rijdt langs het Laboratoriumplein en 

gaat bij de Emmastraat Rechts 

 U Rijdt driekwart de rotonde om en gaat Rechts. Dit is de houtmarkt. U rijdt 

rechtdoor en de Houtmarkt gaat dan over in Pikeursbaan 

 Aan het eind van de Pikeursbaan steekt u de Keizerstraat over en rijdt de 

Brinkpoortstraat in 

 De Brinkpoortstraat gaat over in de Binnensingel 

 U gaat daarna Rechts de Gasthuisstraat in en steekt vervolgens de Singel over: U 

bent teruggekeerd op het Vogeleiland 

 

Meer informatie over de Kribbe: 

 

De Kribbe voelt zich verbonden met de streek en duurzame landbouw. Er wordt 

gestreefd om de ingrediënten zo veel mogelijk bij lokale en biologische 

leveranciers te betrekken. 

 

In museum café  de Kribbe maakt u kennis met de geschiedenis van een oud 

boerenland, ‘de Wilpse klei’. Het verhaal wordt verteld aan de hand van door 

paardenkracht aangedreven landbouwvoertuigen en werktuigen. Hier wordt een 

goed beeld geschetst van de agrarische en industriële ontwikkeling van deze 

streek in de vorige eeuw.  

 

Deze route wordt mogelijk gemaakt door De Deventer Stokvisrijders. 

Voor meer routes in Deventer en omstreken kunt u het Scootmobiel Routeboek 

aanschaffen. Informatie hierover kunt u vinden op www.deventerstokvisrijders.nl 

 

 

http://www.deventerstokvisrijders.nl/

