Landgoedwandeling Wildenborchpad
Auteur: Marycke Naber
Bos en veld, landgoed en kasteel De Wildenborch, landgoed en kasteel Vorden
Een afwisselende wandeling met veel bos, over landgoed De Wildenborch met kasteel en
langs Kasteel Vorden.

Routebeschrijving
Start: Station Vorden. Afstand 16 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca.
's Winters is er geen horeca onderweg, alleen taveerne de Wildenborcherhof, ca. 1 km
van de route.
De wandeling kan gesplitst worden in een rondje van 9 kilometer vanaf Vorden langs
Kasteel Vorden en een rondje van 6 kilometer langs Kasteel De Wildenborch.
* Ga vanaf de uitgang van het station RA, Burgemeester Galleestraat, bij de driesprong
RA, Almenseweg, dan de 2e weg RA, Overweg.
* Ga het 1e halfverharde pad LA, Zelstweg. Vervolg dit RD bij de asfaltweg. Loop aan het
eind RD over de halfverharde weg.
1. Ga het 3e pad RA, het Schapenmeer 7 t/m 13, bij het laatste huisje LA over het smalle
pad. Houd links aan, steek de asfaltweg over en loop RD, een bospad.
* Ga aan het eind RA, houd bij de driesprong links aan. Blijf steeds RD lopen, een stukje
over een beukenlaan, daarna over een smal pad. Ga aan het eind RA.
* De zandweg met fietspad gaat bij Bosrestaurant De Reehorst over in een asfaltweg. Ga
bij de kruising LA, Veldwijkroute.
* Het karrenspoor gaat over in een smal pad. Ga aan het eind RA, een halfverharde weg
resp. zandweg met fietspad (Reeoordweg), bij de kruising met paddenstoel 23290 LA.
(Als je terug wilt naar Vorden, ga dan hier RA, zie verder bij routepunt 4.)
2. Bij de driesprong ga je schuin RA, Molendijk. Na de kruising passeer je Pinetum De
Belten aan je rechterhand.
(Als je naar taveerne de Wildenborcherhof wilt, ga dan daarna bij de 1e kruising RA,
Sekdijk, aan het eind RA (Galgengoorweg).)
* Ga bij de asfaltweg RA, Galgengoorweg, dan de 1e weg LA, Schoolhuisweg. Steek de
voorrangsweg over en ga meteen LA over het houtsnipperpad langs een vijver.
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* Aan het eind ga je RA over de halfverharde weg, de toegangsweg naar Kasteel De
Wildenborch. Ga voor het hek van kastanjehouten paaltjes RA, een smal pad over een
houten brug.
Van oorsprong lag De Wildenborch te midden van moerassen. In 1371 werd roofridder
Sweder Rodebaert van Wisch vermeld als eigenaar van het kasteel. De heren van Wisch
kwamen regelmatig in conflict met de steden Zutphen en Deventer en met de hertog van
Gelre. In 1490 en in de periode 1506-1508 hebben deze het kasteel vergeefs belegerd. In
1512 gaf Johan van Wisch zich over en vanaf 1523 zorgde de hertog van Gelre voor een
vaste bezetting. Van 1544 tot 1700 was het landgoed het grootste deel van de tijd in
handen van het geslacht Van Limburg Stirum.
In 1780 kocht Damiaan Hugo Staring het ongeveer 600 hectare grote landgoed met
kasteel. Daarvan was alleen de nog de bewoonbare poorttoren over, die hij met twee
vleugels liet uitbreiden. Damiaans zoon Antoni kreeg in 1791 het goed in beheer. Hij was
landbouwvernieuwer en bekleedde diverse politieke functies, maar werd vooral bekend
als dichter. Hij zorgde voor de afwatering van het Wildenborchs gebied en liet een loofbos
aanplanten. Na de dood van zijn weduwe in 1843 is het landgoed verdeeld onder de
erven. In 1907 is het grootste deel verkocht aan de pachtboeren.
Het kasteel, dat vanaf 1924 in andere handen was, kwam in 1931 terug in de
Staringfamilie. Het werd dat jaar met park en wat bos aangekocht door kunsthistoricus
Mr. A. Staring en zijn echtgenote. Zij lieten de stijltuinen achter het huis aanleggen. Het
landgoed is in 1976 is ondergebracht in een familiestichting. Het huis wordt nog steeds
bewoond door een nazaat van Staring. Het parkbos is vrij toegankelijk. De tuin is een
paar dagen per jaar opengesteld voor publiek.
* Houd bij de Y-splitsing links aan langs de vijver (brug over de vijver negeren), ga het 1e
pad schuin LA.
3. Houd rechts aan langs de bosrand, ga bij de driesprong RA, aan het eind LA over de
asfaltweg (Kapelweg), aan het eind daarvan RA (Mosselseweg).
(Als je naar taveerne de Wildenborcherhof wilt, ga dan de 1e halfverharde weg RA,
Giesenkampweg.)
* Ga vlak voor de bocht naar links schuin RA over de halfverharde weg, Reeoordweg.
(Als je hier de asfaltweg blijft volgen, vind je na ca. 200 m links galerie/beeldentuin Aquadraat.)
*
Loop bij de voorrangsweg RD over de zandweg met fietspad. Ga bij de kruising met
paddenstoel 23290 LA, Wientjesvoortseweg.
(Als je terug wilt richting De Wildenborch, ga dan hier RA, zie verder bij routepunt 2.)
4. Ga ca. 100 m voor het huis aan de linkerkant RA, Grote Veld, meteen bij de Y-splitsing
schuin LA. Houd bij de driesprong links aan. Het pad maakt meteen een bocht naar
rechts.
* Volg het bochtige pad tot het eind, ga daar RA, een zandweg langs sportvelden, bij de
kruising LA, Hamelandweg. Ga ca. 50 m voor het kruispunt RA het bos in.

(Als je naar de horeca bij zwembad In de Dennen wilt, loop dan RD en ga bij het
kruispunt LA, Oude Zutphenseweg.)
5. Houd bij de driesprong links aan. Zijpaden negeren, ga na een bocht naar rechts en naar
links aan het eind LA langs de begraafplaats.
* Loop aan het eind langs de afsluitboom van 't Schaepenmeer en ga RA over de
asfaltweg, bij het kruispunt met paddenstoel 20447 LA (Kerkhoflaan).
* Ga aan het eind LA, Dienstenweg, even later schuin RD over het grasveld. Steek
voorbij de spoorwegovergang de weg over en ga RA over de spoorwegovergang van het
fietspad.
6. Steek de Schuttestraat over en ga meteen LA over het zandpad. Volg dat tot het eind. Ga
daar RA over de brug, aan het eind RA over de klinkerweg.
(Tijdens de openingstijden kun je in plaats van RA over de brug LA lopen en dan RA over
het terras van 't Kasteelhaantje en langs de ingang van het kasteel. Zie verder bij
routepunt 7.)
Kasteel Vorden was in aanleg een militair bouwwerk en werd vanaf 1315 bewoond. Het
werd in 1580, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, geplunderd en 30 jaar later hersteld. In de
loop der eeuwen is het huis in het bezit geweest van diverse adellijke geslachten, zoals
Van Hackfort (1405 - 2e helft 16e eeuw), Ripperda (1620-1751) en Van der Borch (17711974), die het als jachtslot gebruikten.
Na de Tweede Wereldoorlog stond het kasteel leeg en raakte het steeds meer in verval.
In 1974 werd het 80 hectare metende landgoed verkocht aan het Geldersch Landschap,
dat het kasteel met omliggend terrein doorverkocht aan de gemeente Vorden. In 1976
werd het gerestaureerd en tot 2004 fungeerde het als gemeentehuis van Vorden. Toen
de gemeente opging in de gemeente Bronckhorst heeft deze het kasteel verkocht aan
Karin de Rouw. Zij heeft het naar haar smaak ingericht en woont er met haar partner Jos
Hoenen. Het kasteel is te bezichtigen. In de aangrenzende voormalige boerderij is een
café-restaurant gevestigd.
* Ga aan het eind RA over het fietspad, voor de rotonde LA, aan de overkant RA. Loop bij
het kruispunt RD, Stationsweg, naar het station.

Praktische informatie
Bos en veld, landgoederen, 60% onverhard
Kijken
Tuinen Kasteel De Wildenborch, Wildenborchseweg 20, Vorden, wildenborch.nl
Galerie/beeldentuin A-quadraat, Mosselseweg 12, Vorden, 0575-556456, galerie-aquadraat.nl
Kasteel Vorden, De Hosterkamp 8, Vorden, 0575-550684, kasteelvorden.nl
Eten en drinken
Diverse horecagelegenheden in de Dorpsstraat
Bosrestaurant De Reehorst, Enzerinckweg 12, Vorden, 0575-551582,
bosrestaurantdereehorst.nl
Taveerne de Wildenborcherhof, Wildenborchseweg 19, Vorden, 0575-556651,
Wildenborcherhof.nl

Horeca openluchtzwembad In de Dennen, Oude Zutphenseweg 7, Vorden, 0575-551203,
zwembad-indedennen.nl
Café-restaurant 't Kasteelhaantje, De Hosterkamp 14, Vorden, 0575-550684,
kasteelvorden.nl
Hotel-restaurant de Gravin van Vorden, Stationsweg 24, Vorden, 0575-551227,
degravinvanvorden.nl
Overnachten
Hotel-restaurant de Gravin van Vorden, zie bij Eten en drinken
B&B R. Reeftink, Burg. Galleestraat 60, Vorden, 0575-552742, bbvorden.nl
Taveerne de Wildenborcherhof, zie bij Eten en drinken
Hotel-restaurant Bakker in Vorden, Dorpsstraat 24, Vorden, 0575-551312,
bakkerinvorden.nl
Openbaar vervoer
Station Vorden, sprinter Zutphen-Winterswijk
ZOOV (regiotaxi): zoov.nl, 0900-9874 (minstens 1 uur van tevoren reserveren!)
Parkeren
P&R station Vorden
Parkeerplaats bij de Wildenborchse kapel, Kapelweg 1, Vorden

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandelingwildenborchpad/17147/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen Salland' beschrijft Marycke Naber 12
rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in het afwisselende Salland,
van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. Naast recente foto’s van natuur
en cultureel erfgoed bevat de wandelgids historische afbeeldingen van de meeste
landhuizen. Tevens heeft Marycke per route bewoners ofwel beheerders van een
landgoed geïnterviewd. De gids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

