TeVoet Jubileumroute 07 Gaanderen (GLD)
Route van Eddy Ivens.
Startpunt: Station Gaanderen. Eindpunt: station Doetinchem. De trein (Arriva) van Arnhem rijdt via
Doetinchem naar Gaanderen. Door de week tweemaal per uur, in het weekend eenmaal per uur.
Lengte 7,3 km waarvan 22% verhard (verkorte route 6,0 km, 27% verhard).
Terrein. Bij hoge waterstand en/of veel regen de verkorte route volgen.
Markering. Er is geen markering aanwezig.
Horeca. De enige horeca onderweg ligt een kilometer naast de route. Dat is Het Onland,
Rekhemseweg 175, Doetinchem. Gesloten op woensdag. Bij het volgen van het spoor (eerste zin van
de beschrijving) kom je langs een bewaakte overweg. Ga daar rechtsaf, over de half verharde weg.
Honden. De hond mag overal mee, op een paar plaatsen moet hij aangelijnd worden.

Routebeschrijving.
Bij station Gaanderen het spoor oversteken en dan steeds de route zo dicht mogelijk langs het spoor
volgen. Pas na het bordje ‘30.8’ (de treinafstand tot Winterswijk) het pad door het bos volgen. Bij de
brievenbusjes linksaf en verderop rechtdoor. Bij speeltuin rechtsaf. Op de kruising tussen grote
bomen doorlopen, het heuveltje op. Je komt bij de bovenkant van een lange glijbaan.
* Ga direct na de glijbaan rechtsaf. Beneden rechtdoor over de speelweide naar vijvers. Over het pad
rechts van de vijvers. Op de halfverharde weg linksaf. Een weg oversteken en asfaltweg richting
Slangenburg volgen. Direct na de brug linksaf, langs de rechterkant van de sloot. Waar je op een
breder veld komt ga je na de solitaire eik links en volgt een kleine sloot. Verderop buigt het
voetspoor naar links. Over een duiker en dan langs het slootje dat je overstak verder. Je komt uit op
een grindpad dat je oversteekt. Na een klaphekje links aanhouden.
# Op schuine kruising rechtdoor (graspad) en 50 meter verder links aanhouden. Waar je 20 meter
vóór je een klaphekje ziet, daar hou je rechts aan. Verderop ga je wel door een klaphekje naast een
groot hek. Meteen rechtsaf, het geel-rood van het Graafschapspad volgen. Rechtsaf over viaduct.
Linksaf over fietspad langs de Spoorstraat. Rechtdoor naar het station.
Verkorte route
* Op het heuveltje bij de lange glijbaan links aanhouden. Op halfverharde pad rechtsaf. Linksaf over
de Rekhemseweg en 50 meter verder rechtsaf, de Vossenstraat in. Die is verderop onverhard. Pas nu
op! Neem 30 meter verder linksaf een zeer smal pad. Verderop via de straat naar het grote hek.
Gebruik het overstapje. In het natuurpark eerst rechtdoor en bij de schuine kruising links aanhouden,
een graspad. Je bent nu bij #.

