Wandeling Huis de Voorst en Huis ‘t Velde
Afstand: 5,9 km
Start op parkeerplaats voor Huis de Voorst, 900 m na Sluis Eefde links

Beschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Vanaf de parkeerplaats met het informatiebord volgt u de klinkerweg in oostelijke richting. Dit is de
Binnenweg, de oprijlaan naar Huis de Voorst *
Hou na ongeveer 200 meter links aan en volg de zandweg langs de kasteelgracht
Blijf die gracht volgen; een paar maal rechts aanhouden
Net voorbij het huis (tuinmanswoning) aan uw linkerzijde en na een mooi zicht rechts op de toegangsbrug
naar Huis de Voorst, gaat u LA een smal bospad in
U loopt op de boerderij ‘Berkeloord’ af die bij het landgoed de Voorst hoort en gaat daar met een boogje
omheen
Bij het bordjes van de Nederlandse Wandelbond en de roodgele langeafstandswandeling gaat u RA
richting de stuw en het bruggetje over de Berkel
Bruggetje over en dan LA langs de Berkel
U volgt het pad langs de Berkel en maakt een lus om het eiland, waar u een mooi zicht heeft op de
achterzijde van Huis ’t Velde
200 meter verder buigt het pad iets af van de Berkel. Hou links aan om de wandeling langs de Berkel te
vervolgen. (U kunt ook RA voor een iets korte route, die vlak voor Huis ’t Velde uitkomt op de statige laan
waar u RA gaat en weer op de route bent; vervolg bij punt 12)
300 meter verderop rechts aanhouden (rechtdoor); u loopt met de rug naar de Berkel richting een flinke
bult met een bankje bovenop
RA de statige laan in, met helemaal aan ’t eind wat detonerend een tankstation
Halverwege de laan komt u bij het bruggetje naar Huis ’t Velde. U kunt er overheen en links naar het
parkeerterrein en dan de toegankelijke tuin van Bezinning*
Vervolg de route over de laan naar het tankstation
U loopt door het tankstation. Direct voor de autoweg (Kapperallee) RA, bospad langs de autoweg

15.
16.
17.
18.

Na 200m komt u weer bij de Berkel; voor de Berkel RA naar de stuw met het bruggetje
Bruggetje over en dan schuin links
Vlak voor de Kapperallee RA bospad in
Volg dit slingerende pad, langs een vijver met bankje en ter hoogte van het huis aan de oprijlaan gaat u
RA.
19. U bent weer op de klinkerweg (Binnenweg) en loopt met een boog langs Huis de Voorst terug naar de
parkeerplaats

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 gracht en de hekken is het
gesloten voor publiek.
Huis ’t Velde
De geschiedenis van het statige witte huis
gaat terug tot zeker 1332. Het huis en het
bijbehorende landgoed worden beheerd
door de stichting Het Geldersch Landschap.
Het huis is sinds 1976 in gebruik door de
School voor Politie Leiderschap (SPL) als
conferentie- en studiecentrum. Naast het
huis, achter het parkeerterrein, is de tuin
van Bezinning. Het is een nationale
herdenkingsplaats voor politiemensen die
sinds 1946 tijdens de uitoefening van hun
dienst door ongeluk of geweld om het leven
zijn gekomen. De tuin is vrij toegankelijk.

Boerderij ‘Berkeloord’

Stuw en bruggetje over de Berkel

Oprijlaan naar Huis de Voorst
aan het begin van de wandeling

Huis de Voorst, achterzijde

Huis ‘t Velde, achterzijde

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).

Bekijk deze route op afstandmeten.nl (directe link): http://afstandmeten.nl/index.php?id=1927597

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden
E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl
Bedankt!
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