
GPS-FIETSTOCHT ERVE BROOKS GELSELAAR  

 
Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt, 

Wolinkweg 43 7273 SL Haarlo - 0545-261 308 mobiel 06 4651 3026 

NAAM VAN DE ROUTE:     Erve Brooks Gelselaarroute.gpx)  
SOORT ROUTE:      GPS-Fietsroute  
LENGTE VAN DE ROUTE:    ± 32 km (met Rondje Borculo ±35 km)  
STARTCOÖRDINAAT:     N 5206.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt 
linksaf)  
RIJRICHTING:      Tot Erve Brooks vnl. noord, daarna vnl. zuid  
AANTAL TRACKPOINTS:     366 (rondje Borculo 59) 
AANTAL WAYPOINTS:     5 

01 Startpunt/eindpunt  
02 Fietspad rechtdoor naar Borculo  
03 Rondje Borculo eind rechtsaf over de Berkel  
04 Erve Brooks pannenkoekenrestaurant  
05 Beschermd dorpsgezicht Gelselaar  

HORECA:      Erve Brooks pannenkoekenboerderij  
Verschillende gelegenheden in Borculo (via 
Rondje Borculo)  
 

Korte beschrijving van de route:  
De route begint bij de "uutblaostoafel"op 't Scharvelt. Deze mooie fietsroute gaat over 
rustige verharde wegen en enkele zandpaden. U passeert twee keer het riviertje de Berkel. 
(zie info) Bij punt 02 kunt u rechtdoor rijden om een bezoekje te brengen aan het stadje 
Borculo. Het centrum ligt op ongeveer 1,5 km vanaf uw route. Bij punt 03 komt u weer op 
route (rechtsaf de Berkel oversteken) Na ongeveer 17 km komt u bij punt 04. Daar vindt u 
de Oudsaksische pannenkoekenboerderij  "Erve Brooks" met een prachtige tuin waar u 
heerlijk kunt zitten en genieten van één van de vele gerechten die het restaurant te bieden 
heeft. Ook voor kinderen is er bij Erve Brooks  
veel te doen zoals een speelhooiberg en een avonturenpad. Meer informatie over deze 
mooie plek vindt u onder www.erve-brooks.nl. Bij punt 05 fietst u door het dorpje Gelselaar 
met een beschermd dorpsgezicht. Midden in  het dorp staat een Hervormde Kerk uit 1841. 
Rond de kerk staan boerderijen die als een ring  om de kerk heen liggen.  
 

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE TOCHT! 
 
Deze fietsroute is met zorg samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd. Mochten er onvolkomen- 
heden in de route zitten dan verzoeken wij u vriendelijk deze even te melden aan Jannie Nijhuis op 't 
Scharvelt 



 INFO bij punt 03 DE RIVIER BERKEL 

De Berkel is een rivier  die in de stad Billerbeck in Duitsland ontspringt, in Nederland door de Achter-
hoek stroomt en bij Zutphen in de IJssel uitmondt. Onderweg stromen er andere riviertjes en beekjes in de 
Berkel. De totale lengte is 110 km. 

Het grootste deel van de  Berkel is gekanaliseerd (rechtgetrokken), om grote overstromingen, zoals die in 
1947 te voorkomen. (zie youtube) De kanalisatie van de Berkel heeft de natuur beïnvloed. Door het 
plaatsen van de stuwen zijn diverse vissoorten verdwenen, zoals de kwabaal. Ook het maaien van de 
oevers heeft een duidelijk effect gehad op het aantal planten en dieren. De laatste jaren probeert men de 
natuur en de rivier weer de ruimte te geven door minder te maaien, bochten terug te brengen en oude 
riviertakken open te graven. 

Om vis weer de gelegenheid te geven de Berkel op te zwemmen is het de bedoeling dat alle stuwen in de 
toekomst zijn voorzien van een vistrap. Deze komt u onderweg tegen.  

Tot eind 19e eeuw  werd de Berkel bevaren met berkelzompen, kleine vrachtschepen met een 
geringe diepgang.  

Totdat in de regio spoorwegen en verharde doorgaande wegen 
werden aangelegd, was dit de belangrijkste vorm van transport. 
Met het ontstaan van alternatieve transportmogelijkheden had 
het bevaarbaar houden van de rivier geen prioriteit en ver-
dwenen de zompen. In Borculo en Eibergen heeft een groep 
vrijwilligers drie replica's gebouwd van een berkelzomp (De 
Jappe, De Snippe en De Fute).Daar kunt u nog een tochtje mee 
maken.  
(zie www.stichtingberkelzomp.nl) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Alle informatie voor deze fietstocht is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie, tenzij anders vermeld 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zutphen
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJssel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwabaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_(dieren)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vistrap
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrachtschip
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diepgang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vervoer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Borculo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eibergen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Replica
http://www.stichtingberkelzomp.nl/

