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1. Inleiding
Het voorliggende document beschrijft de visie van Geldersch Landschap & Kasteelen 
(hierna GLK) voor de ‘Laan te Ruurlo” en geeft weer welk beheer GLK in de komende jaren 
zal toepassen. 

Kenschets en waardering
De Laan te Ruurlo vormt van oudsher de verbinding tussen Kasteel Ruurlo en het dorp 
Ruurlo (figuur 1). Op 17e-eeuwse kaarten van het gebied is deze weg al te zien. Waarschijnlijk 
stonden er toen ook al bomen langs. De huidige bomen in de laan zijn 150 - 200 jaar oud, 
waarschijnlijk is de laan begin 19e eeuw (her) aangeplant. Het is een dubbele eikenlaan. 
De laan is in 1955 op verzoek van omwonenden verworven door GLK, omdat hij gekapt 
dreigde te worden.

Een gedeelte van de laan valt binnen de bolletjeslijn van de Beschermde Buitenplaats 
Ruurlo. Alleen het deel tegen het dorp aan valt er buiten. Argument daarvoor was dat de 
bomen in dat deel zo slecht zijn (of inmiddels gekapt zijn) dat je volgens de Rijksdienst niet 
meer van een laan kunt spreken.

In de totale levensduur (>400 jaar) van de laan tussen het dorp Ruurlo en het kasteel is de 
laan waarschijnlijk enkele keren gekapt en opnieuw ingeplant. Op dit moment is de laan 
in een goede conditie. Over de ecologische waarde van de laan is niet veel bekend, maar 
aangenomen mag worden dat de laan met name van belang is voor vogels en vleermuizen.

2. Visie
Afweging 
De buitenste rijen van de dubbele laan zijn nog vrijwel intact, behalve ter hoogte van de 2 
appartementengebouwen (in buitenbocht van het noordelijke deel van de laan). 
De binnenste rijen vertonen grote gaten door uitval van bomen. Deze bomen hebben ook 
meer te lijden van verkeer (trillingen), wegwerkzaamheden, strooizout, graafwerk voor 
kabels en leidingen, etc. Ongeveer de helft van de bomen in de binnenste rijen is inmiddels 
weg.

De beleving van het geheel als laan is echter nog steeds sterk als je erdoor rijdt. De laan 
vormt een groene entree tot het dorp Ruurlo. Het noordelijke deel van de laan, voorbij de 
bocht/rotonde is relatief jong.

De verwachting is dat de bomen in de buitenste rijen nog enkele decennia tot wellicht 
50 jaar mee zullen gaan. De laan vormt dan nog steeds een groene entree tot het dorp, 
maar het zal geen dubbele laan meer zijn, aangezien het merendeel van de bomen in de 
binnenste rijen dan verdwenen zal zijn. De toegevoegde waarde van GLK aan de laan zal 
dan zijn geweest dat de laan bijna 100 jaar ouder is geworden dan de vorige eigenaar van 
plan was.

Doelstelling
De doelstelling voor de Laan te Ruurlo is instandhouding van de cultuurhistorische waarde. 
Dit betekent in de praktijk instandhouding van de laan, met vooralsnog instandhouding 
van de huidige beplanting, zolang als mogelijk en verantwoord is. Op de langere termijn 
betekent instandhouding van de laan een verjonging .
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Figuur 1 Kenschets Laan te Ruurlo

Figuur 2 Doelstelling Laan te Ruurlo
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3. Beheer op hooflijnen
De laan hoeft de komende 10 jaar nog niet vervangen te worden. Wel is zorgplichtbeheer 
aan de orde. Wanneer verjonging in beeld komt, zal eerst een verjongingsstrategie 
geformuleerd worden, waarin wordt bepaald op welke wijze de verjonging opgepakt wordt.

Op dit moment weten alleen omwonenden dat de laan van GLK is. Ook staat hij in het GLK-
handboek. Maar de passant die de laan met per trein, auto, fiets of wandelend passeert weet 
niet wie er voor verantwoordelijk is dat die mooie laan daar staat. Om naamsbekendheid, 
goodwill en betrokkenheid te vergroten, zal er aan beide uiteinden van de laan een 
terreinnaambordje (klein formaat) worden geplaatst. 


