
Fietstocht naar Kasteel Ruurlo - Museum MORE

Afstand: 52 km

Start bij Museum MORE (Hoofdstraat)

Een sportief en cultureel dagje uit met een bezoek aan Museum MORE in Kasteel Ruurlo. Heen over Sluis

Eefde, langs Huis de Voorst, door Vorden, Kasteel Vorden en verder naar Kasteel Ruurlo. Terug via een 

bosrijke route, langs Schaapskooi ‘t Niejboer/Graafsekamp en door Almen met Museum STAAL.

U kunt deze route ook volgen met uw smartphone via de app van Route.nl. Meer informatie daarover vindt u

onderaan dit document.

Regel Bij km Actie                                                                                                                      Volg 

1      0,0 km Start in de Hoofdstraat, met uw rug naar Museum (Café) MORE, naar links 0,1 km

2      0,1 km LA de Veldhofstraat en direct weer links aanhouden (=Veldhofstraat)  0,6 km

3      0,7 km RA de Kamperweg 0,5 km

4      1,2 km Geasfalteerde weg volgen; Kamperweg wordt Lindeboomweg, spoorlijn over 2,6 km

5      3,8 km RA op Dortherdijk 0,4 km

6      4,2 km LA op de Harfsensesteeg,en dan direct RA op halfverharde weg 0,6 km

7      4,8 km Rechtdoor (iets links) de verharde Bargeweg in; links aanhouden (De Blaak, bordje De 

Blaakhof) en die buigt weer naar rechts

0,4 km

8      5,2 km Rechtdoor op De Blaak; negeer het bord doodlopende weg 0,2 km

9      5,4 km RA, door spoortunnel 0,4 km

10    5,8 km Rechtdoor de Kapperallee op, over Sluis Eefde ① 
, spoor over, weg volgen 0,9 km

11    6,7 km Rechtdoor het fietspad langs de Kapperallee, wat verder ziet u links Huis de Voorst ② 1,2 km

12    7,9 km LA op de Rijksstraatweg (ventweg). Links ziet u Huis 't Velde ③ 0,4 km



13    8,3 km Tegenover Huis 't Velde RA fietspad langs Vordenseweg (straatnaambord ontbreekt) naar 

GG Net

1,6 km

14    9,9 km Rotonde (via fietspad) rechtdoor, vervolg Vordenseweg 1,2 km

15    11,1 km LA de Dennendijk, later Gazoorweg geheten, spoorweg over 1,7 km

16    12,8 km RA Wilmerinkweg 1,6 km

17    14,4 km RA Almenseweg (straatnaambordje ontbreekt; rechtdoor heet 'Lekkebekje') 1,1 km

18    15,5 km 100m na spoorwegovergang: RA de Burg. Galleestraat 0,4 km

19    15,9 km LA Dorpsstraat, naar de kerk 0,1 km

20    16,0 km Ter hoogte van de kerk RA het wat verscholen steegje in, langs IJssalon Lekker, daarna 

stukje onverhard pad, over de Vordense Beek, rechtdoor de klinkerweg in

0,3 km

21    16,3 km LA klinkerweg (=de Christinalaan maar die naam staat alleen bij zijstraatjes) 0,1 km

22    16,4 km De hoofdweg N319 oversteken, de Vordensebosweg (klinkerweg) in. Na 'n paar honderd 

meter ziet u links Kasteel Vorden ④. Deze weg heet daarna Schuttestraat en die geruime 

tijd volgen. Bij km 19,5 is een slinger over een beek (Veengoot); vervolgen.

6,5 km

23    22,9 km LA fietspad langs de Bleuminkmaatweg, heet later de Hengeloseweg 2,9 km

24    25,8 km LA fietspad langs de Zelhemseweg 0,2 km

25    26,0 km RA fietspad langs de Vordenseweg. Rechts ziet u kasteel Ruurlo 0,5 km

26    26,5 km Bij de rotonde rechts houden en via de Stapeldijk naar de Oranjerie en Kasteel Ruurlo 0,2 km

26,7 km Bezoek kasteel Ruurlo ⑤

27    26,7 km Terug via de Stapeldijk en op de rotonde RA (Vordenseweg richting Ruurlo) en al na 20 

meter LA de Vordenseweg oversteken en de Boomkamp in (onverharde weg)  

0,2 km

28    26,9 km Links en direct weer rechts de Loorsteeg (onverhard pad, negeer bord doodlopende weg). 

Spoor oversteken

1,2 km

29    28,1 km LA de Wiersseweg op (geasfalteerde weg) 0,5 km

30    28,6 km RA Kleine Wierse (naar fietsknooppunt 59) 0,9 km

31    29,5 km RA smal geasfalteerd fietspad (naar fietsknooppunt 59) 0,4 km

32    29,9 km LA Herkampweg, later Wiersserbroekweg (geasfalteerde weg, naar knooppunt 57) 3,6 km

33    33,5 km Schuin links de Mosselseweg in (naar knooppunt 57) 1,0 km

34    34,5 km Voorbij knooppunt 57, bij ANWB-paddenstoel 22151, schuin rechts het fietspad langs de 

onverharde Reeoordweg

2,6 km

35    37,1 km Op kruispunt van 5 wegen, rechtdoor de Enzerinckweg (fietspad naast onverharde weg) 0,3 km

36    37,4 km Bij fietsknooppunt 85 RA (naar knooppunt 82) 0,5 km

37    37,9 km Bij knooppunt 82 rechtdoor 0,3 km

38    38,2 km Schuin links de Heidepolweg (richting fietsknooppunt 46). Stukje verder zit u links 

Schaapskooi Graafsekamp ⑥

1,4 km

39    39,6 km De hoofdweg (Lochemseweg) oversteken en rechtdoor de Almenseweg 1,1 km



40    40,7 km De Lage Lochemseweg oversteken. Almenseweg volgen, heet verderop Vordenseweg 0,8 km

41    41,5 km LA de Dorpsstraat. In Almen ziet u links Hotel Rest. De Hoofdige Boer en rechts Museum 

STAAL ⑦

0,8 km

42    42,3 km In Almen schuin rechts = vervolg Dorpsstraat 1,1 km

43    43,4 km Brug over het Twentekanaal. Weg vervolgen = Kapelweg 1,8 km

44    45,2 km LA de Harfensesteeg en gelijk weer RA de Deventerdijk 0,8 km

45    46,0 km Waar de geasfalterde weg naar rechts buigt, gaat u rechtdoor = Deventerdijk. Fietspad 

langs zandweg

2,4 km

46    48,4 km Op de zessprong (met restaurant de Zevensprong) hoofdweg oversteken en dan snel 

schuin links =  Veldhofstraat (richting fietsknooppunt 27)

2,8 km

47    51,2 km In de bebouwde kom van Gorssel RA de Kamperweg 0,2 km

48    51,4 km LA op de Joppelaan 0,4 km

49    51,8 km U bent weer terug bij Museum MORE in Gorssel

① Sluis Eefde

②

③ Huis 't Velde

De sluis bij Eefde bevindt zich in het Twentekanaal en is een rijksmonument uit 1933, dat door Rijkswater-staat 

voor waterhuishouding en scheepvaartverkeer wordt gebruikt. Onlangs is er een tweede sluiskolk bijgebouwd. 

Deze prachtige sluis verwerkt op jaarbasis zo’n 15.000 schepen. Vanaf het uitzichtplatform bij de brug over de 

sluis heeft u een goed zicht op het schutten en is het indrukwekkende verval te zien. 

Het fraaie kasteel werd in 1695 gebouwd in opdracht van Arnold Joost van Keppel. Hij was in dienst van Koning 

Willem III, die hem diverse adellijke titels schonk. Het ontwerp van Huis de Voorst is van dezelfde architecten 

die Paleis het Loo tekenden. Helaas is het kasteel in 1943 door een brand grotendeels verwoest. De Stichting 

Vrienden der Gelderse Kastelen zorgde voor de restauratie, die in 1960 voltooid werd. In 1988 kon Gelderse 

Kastelen een belangrijk deel van het omliggende landgoed aankopen. Huis de Voorst wordt tegenwoordig veel 

gebruikt als trouwlocatie of voor congressen en grote feesten. Het gebied eromheen is vrij toegankelijk; binnen 

de gracht en de hekken is het gesloten voor publiek.

Huis de Voorst

Rondom Huis de Voorst, langs de Berkel en over het landgoed dat bij Huis 't Velde hoort is het prachtig 

wandelen. Suggesties hiervoor vindt u op Gorssel.nl (Erop uit - Wandelen en fietsen)

De geschiedenis van het statige witte huis gaat 
terug tot zeker 1332. Het huis en het bijbehorende 
landgoed worden beheerd door de stichting Het 
Geldersch Landschap. Het huis is sinds 1976 in 
gebruik als conferentie- en studiecentrum voor de 
politie. Naast het huis, achter het parkeerterrein, is 
de Tuin van Bezinning. Het is een nationale 
herdenkingsplaats voor politiemensen die sinds 
1946 tijdens de uitoefening van hun dienst door 
ongeluk of geweld om het leven zijn gekomen. De 
tuin is vrij toegankelijk.  



④ Kasteel Vorden

⑤ Kasteel Ruurlo - vestiging van Museum MORE 

⑥ Schaapskooi Graafsekamp

⑦ Museum STAAL

Deze route op uw smartphone 

Navigeren met GPS

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl

Bedankt!

Versie 2.5 - 4 april 2022

Bij de schaapskooi hoort de Schaapskudde De 
Belhamel (voorheen ‘t Niejboer) van zo'n 600 
schapen. Het grootste deel van het jaar trekt de 
kudde onder leiding van een herder rond over 
verschillende natuurterreinen in de omgeving. 
Meer info: https://schaapskuddedebelhamel.nl 

De beroemde dichter A.C.W. Staring (1767-1840) 
heeft zijn eigen plek in Museum STAAL. Die naam 
staat voor STAring ALmen. Starings liefde voor het 
landschap en de geschiedenis en cultuur van de 
Achterhoek worden voelbaar in het museum en zijn 
gedichten en gedachten laten je de Achterhoek op 
een onverwachte manier ervaren.     
www.museumstaal.nl  

De route is gemakkelijk te volgen met de app van Route.nl. Scan de hiernaast 
afgebeelde QR-code vanuit die app en de route verschijnt op uw smartphone. Of 
zoek in de app naar deze route op nummer 786699 

Vanaf de website Gorssel.nl (Erop uit -> Wandelen & fietsen) kunt u een gpx-bestand 
van deze route downloaden. Dat kunt u overzetten op een GPS-navigator (bijv. van 
Garmin, Teasi of Mio) of naar de navigatie-app op uw smartphone (bijv. BikeGPX of 
Topo GPS). 

De eerste vermelding van kasteel Vorden dateert uit 
1315, maar vermoedelijk was er al eerder sprake van 
bebouwing. Gedurende de eeuwen had een reeks van 
adellijke geslachten het kasteel in bezit, tot de familie 
Van der Borch het in 1956 moest verkopen. In 1974 
kwam het kasteel in handen van het Geldersch 
Landschap en daarna van de gemeente Vorden, die er 
na restauratie het gemeentehuis in vestigde. Sinds 
2004 is het kasteel weer in particuliere handen en is het 
beschikbaar als verblijfs- en trouwlocatie en voor 
rondleidingen. De vierkante toren is onderdeel van het 
middeleeuwse bouwwerk, maar de rest van het gebouw 
stamt grotendeels uit de 16de eeuw. In 1873 werd de 
ingang naar het noordelijke vleugel verplaatst, met een 

houten brug over de slotgracht.  

Kasteel Ruurlo, dat al in de 14e eeuw genoemd werd, kwam in het begin van de 
15e eeuw in handen van de adellijke familie Van Heeckeren. De Van Heeckerens 
hadden het kasteel meer dan vijf eeuwen in bezit, tot het in 1978 aangekocht werd 
door de gemeente Ruurlo. Het gebouw ging dienst doen als gemeentehuis, maar 
verloor die functie in 2005. Na jaren leegstand kwam het in 2013 in bezit van Hans 
Melchers, die kasteel en park met respect voor de historie liet restaureren. Sinds 
2017 maakt kasteel Ruurlo deel uit van Museum MORE in Gorssel. Er zijn 
schilderijen van Carel Willink en creaties van Fong Leng te zien. Het kasteel bevat 
nog stukken middeleeuws muurwerk. De toren stamt uit de zeventiende eeuw, de 
rest van het gebouw is grotendeels 16e-eeuws.  




