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De Wiersse, 't Medler en Galgengoor
De driehoek Vorden-Ruurlo-Lochem is een van de mooiere wandelgebieden in de
Achterhoek met een kleinschalig coulisselandschap. Parallel aan de spoorlijn VordenRuurlo kun je zowel aan de noord- als aan de zuidkant op een mooie manier van station
naar station wandelen. Deze wandeling gaat van Ruurlo naar Vorden eerst een stukje
langs de zuidkant en springt dan over naar de noordkant. We lopen grotendeels over
onverharde paden en wegen op de landgoederen van Huize de Wiersse en Huize 't
Medler. De kleinschaligheid in de Achterhoek is mede te danken aan de adel, die hier
goed vertegenwoordigd was. Op de vele landgoederen is de historische structuur van het
landschap goeddeels bewaard gebleven. In dit 'weeldelandschap' zijn natuur, landbouw
en recreatie op een harmonieuze manier geïntegreerd. Het laatste deel van de route gaat
door een meer bosrijk gebied over brede zandwegen en smalle bospaadjes.
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Routebeschrijving
1. Vanaf station Ruurlo ga je linksaf langs de fietsenstalling. Aan het eind linksaf via het
fietspad het spoor over. Op kruising direct daarna rechtdoor over parallelweg. Vlak voor
de rotonde rechtsaf de weg over en klinkerweg in, de Boomkamp. De weg wordt verderop
onverhard. Aan het eind links, Binnemansdijk en direct daarna weer rechtsaf, Loorsteeg
langs een bordje 'doodlopende weg'. Verderop een pad naar links negeren. Het volgen in
de richting van de spoorwegovergang. Spoor oversteken en rechtdoor het onverharde
pad vervolgen. Aan het eind op de Wiersseweg linksaf. Vlak voor een spoorwegovergang
rechtsaf, de Kleine Wiersse langs een bordje 'doodlopende weg'. Na boerderijnummer 4
gaat de asfaltweg over in een onverharde weg met fietspad.
2. Op driesprong met fietspad rechtdoor, het karrenspoor vervolgen langs een bordje
'Stiltegebied'. Dit pad met bochten blijven volgen. Je komt over het erf van boerderij de
Bokhorst (nummer 18) en gaat op de driesprong rechtsaf, een klinkerweggetje in de
richting van een andere boerderij. Waar de klinkerweg met een bocht naar rechts draait
voor de boerderij ga je linksaf, graspad met aan je linkerhand grasland en aan je
rechterhand een bomenrij. Op een kruising van graspaden rechts aanhouden, een breed
graspad tussen hoge populieren. Even voor een boerderij met schuur bij een bordje
'Privé. Pad niet betreden' ga je linksaf. Je komt bij een boerderij uit op een halfverharde
weg. Hier ga je rechtsaf. Met de Baakse Beek aan je linkerhand en verderop beukenlaan
doorlopen tot een asfaltweg. Hier rechtsaf. Op kruising met Wiersserbroekweg linksaf.
3. Na huisnummer 7 aan je rechterhand ga je linksaf een klinkerweg in langs een bordje
'Opengesteld. Landgoed Medler'. Je loopt tussen de velden door en bij de bosrand neem
je het eerste paadje rechtsaf tussen een voetgangerssluis door, smal paadje tussen
eikenbomen. Aan het eind passeer je opnieuw een voetgangersluisje. Je komt uit op een
asfaltweggetje, hier linksaf. Weg naar rechts negeren. Je kruist een beek en gaat
rechtdoor. Je loopt over het erf van een boerderij. De weg draait daarna naar rechts en
wordt een zandweg. Pal voor Huize 't Medler rechtsaf, een brede beukenlaan. Aan het
eind rechtsaf, opnieuw een bomenlaan. Je kruist de beek nog een keer. Bij het Beekhuis
rechtdoor. De weg buigt voor een weiland met een bocht naar links. Even verder de weg
met een bocht naar rechts volgen.
4. Je komt uit op een asfaltweg en gaat linksaf. Even verder op driesprong bij P-22151
schuin rechtsaf, halfverharde Reeoordweg met fietspaadje. Zijwegen negeren. Asfaltweg
oversteken bij P-20461 en rechtdoor de Reeoordweg vervolgen. Op kruising rechtdoor.
Kamphuizenweg naar links negeren. Op kruising met Wientjesvoortseweg bij P23290/001 ook rechtdoor. Verderop, direct na huisnummer 6 ('t Reeoord) linksaf, grassig
pad. Steeds rechtdoor. Bij asfaltweg oversteken en rechtdoor, bospad langs bordje
'Opengesteld'. Neem nu het derde pad naar rechts bij een plastic paaltje met een pijl naar
rechts. Na ruim 300 meter op de eerste kruising met plastic paaltje rechtdoor. Even
daarna op de volgende kruising ga je linksaf, smal bospaadje. Op driesprong met rechts
acht houten palen rechtdoor. Aan het eind rechtsaf. Direct daarna op driesprong
rechtdoor. Je komt uit op een asfaltweg en gaat linksaf (Galgengoorweg).

5. Op kruising bij P-20422 recht oversteken en de brede halfverharde weg in,
Lekkebekje. Op splitsing van paden links aanhouden het smallere bospad, Zelstweg
richting fietsknooppunt 89. Het pad gaat over in een halfverharde weg langs boerderijen.
Op kruising met asfaltweg rechtdoor, Zelstweg. Je loopt Vorden binnen. Asfalt gaat over
in brede halfverharde weg. Aan het eind rechtsaf over het trottoir. Aan het eind links,
Almenseweg. Spoor oversteken en aan het eind linksaf, Burg. Galleestraat. Even verder
heb je aan je linkerhand station Vorden.
Praktische informatie
Startpunt
station Ruurlo.
Eindpunt
station Vorden.
Lengte van de wandeling
14 km.
Bosrestaurant De Reehorst,
http://www.bosrestaurantdereehorst.nl/restaurant_cafe_vorden.htm
en in Vorden bij het station Hotel De Gravin van Vorden, http://reservationhotel.logishotels.com/jreservit/changelangcode.do?forward=fichehtlenlangcode=NL.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-ruurlo-vorden/12310/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

Achtergrondinformatie
Weeldelandschap
De kleinschaligheid van de Achterhoek is mede te danken aan de adel, die hier goed
vertegenwoordigd was. Op de vele landgoederen in deze omgeving is de historische
structuur van het landschap goeddeels bewaard gebleven. In het landgoederenlandschap
zijn natuur, landbouw en recreatie geïntegreerd. Niet alleen de natuur op de talrijke
landgoederen scoort hoog. Ook de vele kastelen, landhuizen en havezathen met hun
prachtige, in barok- of Engelse landschapsstijl aangelegde tuinen zijn zeer de moeite
waard.

