
Wandeling Landgoed Hulshorst (1 uur)

De wandelroute start vanaf de achteringang van de Beyaerd. Ga hier rechtsaf de geasfalteerde weg 
op. Loop aan de linkerkant van de weg want de auto’s rijden hier hard. Aan je rechterhand zie je het 
witte hek “Landgoed Hulshorst”, hier ga je rechtsaf. Vervolgens pak je direct het zandpad links. Hou 
bij de splitsing rechts aan. Steek het bruggetje over en loop dan rechtdoor over het grasveldje tot 
het klinkerpad.

Aan je rechterhand zie je het koetshuis. Het koetshuis behoorde bij een groot landhuis, namelijk 
Huize Hulshorst. Huize Hulshorst is gebouwd in de 15e eeuw, maar 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 kunstuitleen. Momenteel is het een schitterende trouw-, feest- 
en vergaderlocatie.

Om je weg te vervolgen ga je linksaf tot je bij de verharde weg, ‘De Vuurkuilweg’, gekomen bent. 
Steek rechtover het van Meurswegje op. Dit klinkerpad was anno 1800 een ruiterpad. De heer van 
Meurs was Burgemeester van Harderwijk en reed dagelijks met zijn rijtuig over dit paadje van Huize 
Hulshorst naar Harderwijk. 

Aan het eind van het van Meurswegje zie je een omheind heuveltje met daarop de, in de buurt be-
kend staande, ‘heksenboom’. Recht voor je zie je het ‘Zilverbeekje’, wat we verderop zullen volgen. 
Loop om de ‘heksenboom’ heen en ga hier linksaf. Ga vervolgens het bruggetje over. Wanneer je 
nog verder wilt wandelen kun je, wanneer je naar de verharde weg loopt, vanaf dit punt de rode 
wandeling volgen van 1 uur of de aangegeven wandeling, de Hulshorster Bosrandwandeling. 

Volg nu het ‘Zilverbeekje’, een beekje dat werd gegraven door de bewoners van ‘Huize Hulshorst’. 
Je komt nu weer op de ‘Oudeweg’. Ga linksaf richting de achteringang van de Beyaerd. Je kunt ook 
links over het landgoed, evenwijdig aan de geasfalteerde weg, lopen.


