
IJsje eten in Gortel 
Hier een route om te skeeleren van 17 kilometer vanaf de parkeerplaats tegenover Kasteel 

De Cannenburgh in Vaassen. Een mooie stop is halverwege de ijskar bij de Gortelse Heide 

 

Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Julianalaan in westelijke 

richting. We beginnen met een rondje om het Cannenburger 

bos. We slaan dus de eerste weg rechts en na het bos gaan we 

meteen weer rechts. Als we aan de rechterkant dan weer de 

mooie vijvers hebben gezien en het kasteel, slaan we linksaf de 

Laarseweg in. Deze 

gaat over in de 

Vaassense 

Binnenweg die we 

blijven volgen langs 

de voetbalvelden van vv Emst tot aan de Rotonde aan de 

Oranjeweg, hier gaan we linksaf, het fietspad op. Volg de 

Oranjeweg ruim 3 kilometer op het fietspad en geniet van 

de natuur om je heen.  

Als je rechts van je de heide te zien krijgt kun je op een gegeven moment linksaf naar Gortel. Deze 

afslag moeten we hebben. Op de hoek is een parkeerplaats en met de zonnige dagen staat hier de 

ijskar van Rozeboom  altijd even lekker om hier te stoppen en een heerlijk ijsje te kopen. 

Hierna gaan we dus verder in de richting van het 

buurtschap Gortel. 

Hoewel de buurtschap klein is heeft Gortel een eigen 
school en een kerk. De plaatselijke omstandigheden 
hebben ertoe geleid dat de omgeving een beschermde 
status heeft gekregen, het is een beschermd 
dorpsgezicht. De boerderijtjes zijn allemaal goed bewaard 
gebleven en de omgeving straalt veel rust uit.  

Gortel bestaat uit ca. 25 boerderijtjes, boshuizen en een 
schooltje. Het plaatsje telt ca. 70 inwoners.  

    

Vanuit Gortel volgen wij de Elburgerweg door de mooie 
bossen die wij hier hebben. Na ruim 4 kilometer slaan we 
linksaf de Elspeterweg op. Als we deze blijven volgen 
komen we vanzelf weer bij de parkeerplaats waar we ook 
zijn vertrokken.  

 

Je hebt er alweer 17 kilometer op door een prachtige 
omgeving. 

Hopelijk heb je genoten, laat een berichtje achter op de 
Facebookpagina van Skeelerclub Oost Veluwe als je het leuk vond.  

christelijke basisschool ‘Het 

Mosterdzaadje’ in de buurtschap Gortel 

http://www.ijssalonrozeboom.nl/ijskar-gortel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksbeschermd_gezicht_Gortel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksbeschermd_gezicht_Gortel
https://www.facebook.com/jannes.wolff.3

