
Wandeling Huis de Voorst en Huis den Dam  

 

Afstand: 5,8 km, of alleen deel Huis de Voorst 3,8 km 

Start voor Huis de Voorst, 900m na Sluis Eefde links. Daar is parkeergelegenheid. 

 

 
 

Beschrijving: 

 

1. De routebeschrijving begint op het noordelijk gedeelte van de rondlopende weg voor Huis de Voorst. 

Bij de parkeergelegenheid en het informatiebord. 

2. Loop terug naar de Kapperallee; die oversteken en RA het fietspad op. 

3. -  Voor uitsluitend het rondje om Huis de Voorst (ronde rechts op het kaartje, 3,8km): Ga rechtsaf de 

   Almenseweg in en verder bij nr 10 hieronder. 

-  Voor de complete route: Ga iets voorbij de Almenseweg LA de Damlaan in. 

4. Bij splitsing links aanhouden, Oostveensepad. 

5. Na ruim 400m, direct na het bosje in het weiland aan uw rechterhand, ga RA het voetpad in met bord 

‘Opengesteld’. 

6. Einde voetpad RA, Damlaan. 

7. Scherp rechts (links ziet u Huis den Dam), de Damlaan buigt naar links (u ziet Huis den Dam mooi 

vanaf de voorzijde). 

8. Verderop aan uw linkerhand het Bosmanshuis anno 1766 en aan de andere kant van de weg een 

vrijstaande bakoven. 

9. RA op de Kapperallee, en snel LA de Almenseweg. 

10. Bij de bushalte aan de rechterkant het bospad (met bord Geldersch Landschap & Kasteelen) in. 

11. Pad buigt naar links; volg het nogal slingerende pad parallel aan de akker en boerenbedrijf aan de 

rechterhand. 

12. Einde pad, op zandweg RA en meteen weer LA. 

13. Zandweg buigt naar rechts. 

14. T-kruising (met rechts dwarsbalk), bij keuzepunt F48 LA 

15. Voor spoorweg rechts en de weg langs het spoor volgen. 

16. Kort nadat de weg afbuigt van het spoor RA langs dwarsbalk en bord ‘Landgoed Voorst / het Gelders 

Landschap & Kastelen’ pad in. Dit pad met oude acacia’s maakt snel een bocht naar links, een pad 

met jonge aanplant, na 100m naar rechts met weer oude acacia’s.  

17. T-splitsing RA, brede beukenlaan. 

18. Over het erf van de boerderij, schuin links tussen schuren door, en de laan in. 

19. Bij de gracht LA, pad langs de gracht volgen. Rechts ziet u Huis de Voorst. 

20. Voor weiland RA en u komt bij de fraaie hekwerken aan de voorzijde van Huis de Voorst. 
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21. Pad in met direct rechts de slotgracht. 

22. T-splitsing LA en verderop komt u op de verharde weg en iets verder bij de parkeerplaatsen – einde 

wandeling. 

 

 

 

Huis de Voorst 

Het fraaie kasteel werd in 1695 gebouwd in 

opdracht van Arnold Joost van Keppel. Hij was in 

dienst van Koning Willem III, die hem diverse 

adellijke titels schonk. Het ontwerp van Huis de 

Voorst is van dezelfde architecten die Paleis het 

Loo tekenden. 

Helaas is het kasteel in 1943 door een brand 

grotendeels verwoest. De Stichting Vrienden der 

Gelderse Kastelen zorgde voor de restauratie, die 

in 1960 voltooid werd. In 1988 kon Gelderse 

Kastelen een belangrijk deel van het omliggende 

landgoed aankopen. 

Huis de Voorst wordt tegenwoordig veel gebruikt 

als trouwlocatie of voor congressen en grote 

feesten. Het gebied eromheen is vrij toegankelijk; 

binnen de hekken is het gesloten voor publiek. 

 

 

 

Huis den Dam 

De witte in een gracht gelegen villa 

stamt uit de achttiende eeuw, maar 

landgoed en huis komen al vroeg voor 

in de geschiedenis. Naamgever was het 

geslacht ‘de Dammo’ of ‘van der 

Damme’. In 1399 komt het in bezit van 

het geslacht Van der Capellen. Het 

huidige gebouw dateert van 1765 en is 

gebouwd in classicistische stijl. 

Het huis is privébezit en kan niet 

bezichtigd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze route op uw smartphone of GPS-navigator 

Vanaf de website Gorssel.nl  Erop uit  Wandelen & fietsen kunt u een gpx-bestand van deze route downloaden. 

Dat kunt u overzetten op een GPS-navigator (bijv. van Garmin, Teasi of Mio) of naar de navigatie-app op uw 

smartphone (bijv. Topo GPS). 

 

 

 

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden 

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl 

Bedankt! 
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