
GPS-FIETSTOCHT HUIZE RUURLO en DOOLHOF 

 
Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt, 

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

NAAM VAN DE ROUTE:    Kasteel Huize Ruurlo en Doolhof.gpx 
SOORT ROUTE:    GPS-Fietsroute 
LENGTE VAN DE ROUTE:   ± 32 km  
STARTCOÖRDINAAT:   N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt linksaf) 
RIJRICHTING:    eerste deel vnl. west, daarna vnl. oost  
AANTAL TRACKPOINTS:   287 
AANTAL WAYPOINTS:   6 
      01 Startpunt/Eindpunt  
      02 Leostichting 
      03 Huize Ruurlo 
      04 Doolhof  
      05 Pannenkoekenrestaurant Heikamp  
      06 natuurgebied De Waterster 
HORECA     Verschillende gelegenheden in Ruurlo 
      Pannenkoekenboerderij Heikamp   

Korte beschrijving van de route: 
Deze mooie fietsroute gaat over rustige verharde wegen en enkele zandpaden. De route 
gaat door het dorp Ruurlo. Na ongeveer 6 km komt u bij punt 02. Daar fietst u door de 
Leostichting. Informatie over dit kleine dorpje vindt u in INFO 1. U fietst door het gezellige 
Achterhoekse stadje Ruurlo met verschillende horecagelegenheden en een kerk die stamt 
uit de 14e eeuw. Huize Ruurlo u bij punt 03 aan de rand van het stadje. INFO 2 geeft u wat 
informatie over dit voor Ruurlo zo belangrijke kasteeltje. Bij punt 04 ligt het grootste 
doolhof van Nederland met en pad met een lengte van maar liefst 1188 meter. Zie INFO 3. 
Even voorbij De Doolhof ligt bij punt 05 het pannenkoekenrestaurant De “Heikamp”, één 
van die gezellige Achterhoekse pannenkoekenboerderijen. De “Heikamp” is van 1 april tot 1 
november dagelijks geopend van 12.00 – 20.00 uur. Van november tot april  op  maandag 
en dinsdag gesloten. 
Vanaf de “Heikamp” fietst u terug naar het dorp Ruurlo. Via zandwegen en enkele kleine, 
rustige verharde wegen gaat het weer in de richting van ’t Scharvelt. Bij punt 06 kunt u nog 
een kleine wandeling maken naar “de Waterster”, een klein beschermd natuurgebiedje, 
bestaande uit een bos met een ven in de vorm van een ster.  

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



INFO bij punt  01: LEOSTICHTING 
De Leo-Stichting (ook wel genaamd Klein-Borculo) is een klein dorp twee kilometer ten zuiden van Borculo. 
Het dorp is in de 18e eeuw gebouwd door de Rooms-katholieke kerk. In 1898 werd het dorp door de 
Rooms-Katholieke kerk ingewijd als opvangplaats en opvoedingsgesticht voor jongens die niet langer thuis 
konden wonen. Het heette toen nog Leo-Gesticht. Tot in de jaren '80 is dit internaat gebleven. Bij dit 
internaat waren ook meerdere scholen (LTS, MAVO, Tuinbouwschool), huizen voor de gasten, huizen voor 
de fraters, een kapel en een fratertuin. Daarna kreeg het een bestemming als justitiële inrichting, nog 
steeds voor jongeren die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Op dit moment is Leo-
Stichting een internaat, waar jongeren, zowel jongens als meisjes, worden opgevangen.  
 

INFO bij punt 02: HUIZE RUURLO 
Ruurlo is een kasteel en landgoed in de gemeente 
Berkelland, zuidelijk gelegen van het dorp Ruurlo, in de 
Nederlandse provincie Gelderland. Kasteel Ruurlo wordt 
al in 1326 genoemd en is vanaf de 15e eeuw in handen 
van de Nederlandse adellijke familie Van Heeckeren 
geweest.  
Doordat er in alle eeuwen permanent aan het kasteel 
gebouwd werd, bestaat het gebouw uit een 
mengelmoes van bouwstijlen. Middeleeuws muurwerk 
bestaat nog, met name in de kelderverdieping. Bijna de 
gehele linkerkant van het huis is 16e-eeuws waarvan de 
grote vierkante toren in 1572 zijn huidige vorm kreeg. 
De "losse" toren aan de achterkant werd in de aanvang 
van de 17e eeuw bijgebouwd, waarvan de muur aan 

deze kant in de 19e eeuw van nieuwe geveltoppen werd voorzien. Vlak voor de restauratie van begin jaren 
tachtig was het kasteel de locatie voor de televisieserie 'De Zevensprong' naar het boek van Tonke Dragt.  
Tot 2012 was het kasteel een populaire locatie om te trouwen. In 2003 is naast het kasteel de oranjerie uit 
1879 herbouwd die dienst doet als theehuis, en voor speciale gelegenheden wordt verhuurd. 
De huidige eigenaar, Hans Melchers, heeft concrete plannen om in het kasteel een museum met 
schilderijen van Carel Willink te realiseren. 
 

INFO bij punt 03: GROOTSTE DOOLHOF VAN NEDERLAND 
 
Niet ver van het kasteel Ruurlo, langs de weg naar het Gelderlandse 
Hengelo, ligt een doolhof uit 1891 dat geheel verwaarloosd was, in 
de periode 1975 - 1984 weer is gerestaureerd en er nu prachtig bij 
ligt. Qua oppervlakte is dit de grootste doolhof van Nederland, 
maar omdat de ruimte tussen de hagen wel vijf meter bedraagt, 
kost het toch niet zo veel tijd om het midden te vinden als in 
andere doolhoven van gelijke oppervlakte.' 
De Doolhof van Ruurlo is ontworpen door Daniël Marot (ca. 1663 - 
1752). Deze Franse ornamentgraveur, bouwmeester en 
tuinarchitect kreeg van de familie Van Heeckeren van Kell opdrscht 

tot aanleg van dit doolhof. De doolhof van haagbeuk is met zijn oppervlakte van 8740 m2 de grootste van 
Nederland. De lengte van de paden bedraagt 1188 meter. In 1996 haalde de doolhof het Guiness Book of 
Records als grootste ter wereld. De paden zijn vanwege hun breedte (maar liefst vijf meter) bijzonder. Aan 
weerszijden van de paden bevindt zich een met gras begroeid talud, waardoor de hagen op verhoogde 
eilandjes lijken te staan. Van 1 april t/m 31 oktober is de doolhof geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De 
entreeprijzen bedragen € 2,50. Kinderen t/m 12 jaar € 2,00 
 

Alle informatie voor deze fietsroute is ontleend aan Wikipedia, tenzij anders vermekld 
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