
Wandeling Landgoed Hulshorst (1,5 uur)

Verlaat de Beyaerd via de achteruitgang bij de Ruif. Sla rechtsaf de geasfalteerde weg op en vervol-
gens het tweede onverharde pad links. Aan het einde van dit landweggetje komt je op een geasfal-
teerde weg en ga je rechtsaf. Deze weg heet ‘Onder de Bos’. Aan het einde van deze weg kom je bij 
een T-splitsing. Ga hier linksaf, de Oudeweg op. 

Aan het einde van de de Oudeweg zie je aan je linkerekant het oude stationnetje Hulshorst. Midden 
jaren 80 stopte de laatste trein hier. Nu valt het stationnetje onder monumentenzorg. Links aan de 
zijkant van het stationnetje vind je een gedicht van Gerrit Achterberg over Hulshorst. 

Loop nu weer een klein stukje terug. Aan de linkerkant zie je een klein beekje genaamd het Zilver-
beekje. Dit beekje werd gegraven door de bewoners van ‘Huize Hulshorst’. Loop langs het beekje 
tot je aan het einde een grote boom ziet staan. Deze boom wordt in de omgeving ‘de Heksenboom’ 
genoemd. 

Schuin achter de Heksenboom loopt een klein klinkerpaadje. Dit paadje heet het van Meurswegje 
en is een ruiterpad uit 1800. De heer van Meurs was Burgemeester van Harderwijk en reed dagelijks 
met zijn rijtuig over dit paadje van Huize Hulshorst naar Harderwijk.

Steek de geasfalteerde weg recht over en komt aan bij, wat voor de oorlog een koetshuis was. Het 
Koetshuis behoorde bij een groot landhuis, namelijk Huize Hulshorst. Huize Hulshorst werd gebouwd 
in de 15e eeuw, maar is in 1941 afgebroken omdat de eigenaar bang was voor ingebruikname van de 
Duitsers. De vijverpartij en de rij schitterende bruine beuken zijn er nog. Een bosje bij de vijver geeft 
aan waar het landgoed gestaan heeft. In de loop der jaren heeft het Koetshuis dienst gedaan voor 
de paarden van de Bereden Politie van de gemeente Nunspeet en als kunstgalerie en een kunstuit-
leen. Momenteel is het een schitterende trouw-, feest- en vergaderlocatie.

Volg het klinkerpaadje om je weg te vervolgen. Nu zul je uitkomen op de Harderwijkerweg. Ga hier 
rechtsaf het fietspad op. Na ongeveer 100 meter zie je rechts in het bos een boom met een hekwerk 
met ‘1898’. Neem nu het eerste onverharde pad aan de rechterhand en loop dit uit tot aan de Oude-
weg. Ga linksaf en loop door tot je aan de linkerkant weer de achteringang van de Beyaerd ziet. 


