
Herfstexcursie 2022 Vorden, GLD 

Het was al een tijd mijn wens om rond Ruurlo een excursie op te zetten. Het eigenlijke plan was om 

een bezoek te brengen aan het museumpark in Ruurlo zelf maar Rinus kwam met een beter idee en 

dat is de huidige herfstexcursie geworden. Een bezoek aan de Wiersse vorig jaar om te kijken of het 

wat was, is zeer positief uitgevallen want het een prachtig park. De lunch zullen we verder in 

Barchem nuttigen, zo’n 10 minuten rijden van de Wiersse af. Wildenborch heb ik zelf nog niet 

gezien, dus dat is ook voor mij een verrassing.  

Adressen: 

De Wiersse: Wildenborchseweg 20, 7251 KG Vorden 

Woodbrooke landgoedhotel: Woodbrookersweg 1, 7244 RB, Barchem 

Wildenborch: Wiersserallee 9, 7251 LH Vorden 

 

Agenda 

10:00 – 11:45 - Bezoek aan de Wiersse 

11:45 – 12:00 - rit van de Wiersse naar Barchem 

12:00 – 13:45 - Lunch 

13:45 – 14:00 - rit van Barchem naar Wildenborch 

14:00 – 16:00 - Bezoek aan Wildenborch  

 

Parkeren: Voor beide tuinen geldt dat er genoeg ruimte tot parkeren is. De parkeerplaats voor de 

lunch ligt naast het restaurant. Er wordt geen parkeergeld gerekend. 

Aanmelden: Dit kan via de bekende knop bij de excursie, via info@rhodovereniging.nl of, als u liever 

belt, bij Henri. Meldt u zich uiterlijk 15 oktober aan, alstublieft? 

Lunch: Lunch is inbegrepen bij de prijs. Mochten en mensen zijn met dieetwensen, dan kan dit 

vermeldt worden op het aanmeldingsformulier of via email.  

Prijs: De kosten voor de excursie bedragen 32 euro. Dit is inclusief de entree en rondleiding in beide 

tuinen en de kosten voor de super-de-luxe lunch. 

Over de tuinen:  

De Wiersse wordt al in 1288 genoemd in een acte over de pacht op het huis die betaald moest 

worden aan het nabij gelegen klooster. In de 17e eeuw komt het in handen van de burgemeester van 

Zutphen en vanaf dan volgen een reeks beroemde namen als die van ‘van Limburg Stirum’ en ‘de 

Stuers’.  In de 17e eeuw wordt ook de eerste formele tuin aangelegd op de 16 hectare grond. Alleen 

de hoofdpaden rondom het kasteel zijn hier nog van over gebleven want in de eeuwen die volgen, 

worden paden verlegd, een rozentuin aangebouwd, grachten gedempt en weer open gemaakt en 

worden kronkelpaden aangelegd om alles een romantische uitstraling te geven. Ook nu nog worden 

de tuinen beheerd door familie van van Limburg Stirum en dat betekent dat al 350 jaar dezelfde 

familie voor dit landgoed zorgt. 

mailto:info@rhodovereniging.nl


Wildenborch: De eerste melding van Wildenborch is in 1371, als het een burcht is in een moerassig 

gebied. De burcht met landgoed is dan vermoedelijk zo’n 600 hectare groot. In de 16e eeuw komt 

het in handen van de familie van Limburg Stirum. In 1780 wordt het uiteindelijk door  A.C.W Staring 

gekocht. De tuin van Wildenborch houdt tot in de 19e eeuw zijn formele uiterlijk met strakke paden 

en hagen. De beroemde bewoner en dichter A.C.W Staring woont er tot 1840. Pas met de overname 

van het huis door Jan Isaac Brants, de kleinzoon van de heer Staring, wordt een begin gemaakt met 

de verandering naar een landschapstuin en alleen de karpervijver behoudt zijn rechte lijnen. Zowel 

Brants als Staring hebben hun stempel gedrukt op deze tuin. Zo zijn er vele bijzondere bomen 

aangeplant waarvan de eerste Amerikaanse eik die op Nederlandse bodem groeide, en een 

moerascipres. In 1907 overlijdt de heer Brants en wordt het landgoed geveild en opgedeeld in 

percelen. Uiteindelijk koopt een van de zoons van Brandt het huisperceel terug met wat omringende 

grond maar van de oorspronkelijke 450 hectare is dan nog maar 50 hectare over. Het bos achter het 

huis wordt weer hersteld maar in 1924 wordt het landgoed opnieuw geveild.  Pas in 1931 wordt het 

terug gekocht door een van de nakomelingen van A.C.W Staring. Het landgoed is dan nog maar zo’n 

38 hectare groot. Het is deze generatie die stijltuinen achter het huis aanlegt. In de decennia daarna 

wordt veel onderhoud gepleegd om het huis en de omliggende grond weer te herstellen. En als ik 

Rinus mag geloven, dan is dat goed gelukt. 

Lunch menu 

 

 

 


