
 

 

GESCHIEDENIS VAN KASTEEL RUURLO & PARK 

Kasteel Ruurlo is een van de mooiste kastelen van de 

Achterhoek en heeft een eerbiedwaardige leeftijd. Al in de 

14e eeuw duikt de naam op in de archieven, toen het een 

leen was van graaf Reinoud I van Gelre. In de 15e eeuw 

kwam het in handen van Jacob van Heeckeren, 

grondlegger van het adellijke en voorname riddergeslacht 

Van Heeckeren. Eén van hen, Willem van Heeckeren van 

Kell (1814-1914), was directeur van het Kabinet des 

Konings en minister van Buitenlandse Zaken. Meer dan vijf 

eeuwen bleef het kasteel in bezit van de familie. In de jaren 

’80 werd het in gebruik genomen als gemeentehuis van 

Ruurlo, maar na een fusie met andere gemeenten in 2005 

verloor het zijn functie. Kasteel Ruurlo is een 

rijksmonument en heeft de bijzonderheid dat 5 eeuwen 

architectonische bouwgeschiedenis zichtbaar is en de 

oorspronkelijke plattegrond nagenoeg intact. Het huidige 

uiterlijk stamt grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.  

 
In 2013 is het kasteel aangekocht door Hans Melchers. Hier 
opent dinsdag 27 juni voor publiek de tweede locatie van 
Museum MORE, het monumentale thuis voor de grootste 
Carel Willink-collectie. 
 
Engelse landschapstuin Kasteel Ruurlo   

De tuin rondom Kasteel Ruurlo is door de eeuwen heen 

veranderd en aangepast aan de tijd en de wensen van de 

bewoners. De typische 18de eeuwse strakke, formele tuin 

met rechthoekige vlakindeling werd na de Franse tijd, begin 

19de eeuw, in een Engelse landschapstuin omgezet. 

Opeenvolgende bekende landschapsarchitecten zoals J.P. 

Posth (1801), J.D. Zocher jr en L.P. Zocher (1868) en 

C.E.A. Petzold (1880) creëerden een parkachtig landschap 

met slingerende paden, waterpartijen, heuvels en 

verrassende doorzichten. De oude kasteelgracht werd een 

beeldbepalende vijverpartij.  

 

Bij de restauratie van het park is uitgegaan van deze 

kenmerken. Zo zijn ondermeer rododendron-groepen 

bijgeplant; wildgroei verwijderd om bijzondere solitaire 

bomen en glooiingen tot hun recht te laten komen; en 

geasfalteerde wegen vervangen door half verharde paden 

om de tuin in oude glorie te herstellen. 

 
Het kasteel fungeerde ook als locatie van de Nederlandse tv-serie De Zevensprong, naar het kinderboek van Tonke Dragt. 
 
 
 



Kasteel Ruurlo en de koning van Corsica 
Een illustere ‘bewoner’ van Kasteel Ruurlo was de Duitse avonturier Theodor 

Anton von Neuhoff (1694-1756). Waarschijnlijk verwant aan een van de van 

Heeckerens bivakkeerde Von Neuhoff in 1736 als logé op het kasteel. Hij 

was kort daarvoor op de vlucht geraakt, nadat hij enige tijd koning van 

Corsica was geweest. Verkozen tot Theodore I door opstandige eilanders, 

ging zijn regime ten onder aan interne strijd, vijandige troepen van de stad 

Genua en een nijpend geldgebrek. Pogingen om zijn koninkrijk te heroveren 

vanaf het vaste land mislukten jammerlijk. Op jacht naar Nederlandse 

geldschieters verbleef hij op Kasteel Ruurlo waar hij een knecht 

doodgeslagen zou hebben. Ruim 10 jaar later verscheen hij ook op Huize ’t 

Onstein bij Vorden dat de ex-koning voor 3 jaar wilde huren, naar het schijnt. 

Kort na zijn aankomst verdween hij. Arm als een kerkrat stierf hij in Londen. 

Zijn vriend, de Britse graaf Horace Walpole, dichtte de tekst op zijn grafsteen: 

“Het lot schonk hem een koninkrijk maar weigerde hem brood.” 

 

 The grave, great teacher, to a level brings 

Heroes and beggars, galley slaves and kings. 
But Theodore this moral learned ere dead: 
Fate poured its lessons on his living head, 

Bestowed a kingdom, but denied him bread. 
 

 

 

Grootste heggendoolhof ter wereld 

Vlakbij Kasteel Ruurlo ligt het grote doolhof van haagbeuken dat freule Sophie van Heeckeren in 1890 liet 

aanleggen. Het doolhof hoorde ooit bij het kasteel en is één hectare groot en bestaat uit 1.188 meter paden.  Het 

is het grootste heggendoolhof ter wereld, volgens het Guinness Boek of Records. Het doolhof is toegankelijk voor 

publiek maar geen onderdeel van Museum MORE - Kasteel Ruurlo. 

 
Het doolhof is aangelegd naar een ontwerp van Daniël Marot (ca. 1663 - 1752). Deze Franse bouwmeester en 

tuinarchitect kwam in 1686 in dienst van stadhouder Willem III. Onder zijn invloed verspreidde de Lodewijk XIV-stijl 

zich in de Nederlanden en Engeland. Hij ontwierp onder meer Paleis Het Loo plus een gedeelte van de tuin. Ook 

was hij verantwoordelijk voor de inrichting en de tuin van Huis ten Bosch. Toen de Hollandse stadhouder vervolgens 

koning van Engeland werd, kon Marot in diens kielzog ook aan het Engelse hof aan de slag. Hij was 

verantwoordelijk voor delen van de tuinen van Hampton Court en Kensington Palace. Het ontwerp van Sophies 

dwaaltuin is gebaseerd op dat van het haagdoolhof van Hampton Court. www.doolhofruurlo.nl  
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