
Welkom op Klooster Hulsbergen

 Mariabeuk
Middenin het bos staat het overblijfsel van de eeuwenoude 
Mariabeuk, omgeven met mysterieuze verhalen en getuige 
van het bezoek van ontelbare liefdespaartjes. Omdat de 
boom sterk achteruit ging en te lijden had van de gevolgen 
van een zware storm, zijn in 2010 de takken afgezaagd. Het 
is nu een imponerende stam met dikke armen. 

 Vegetatie
De grote tegenstellingen tussen ‘arm en droog’ en ‘vochtig 
en rijk’ zorgen voor een grote soortenrijkdom aan bomen, 
planten en paddenstoelen. Daar komt bij dat opeenvolgende 
eigenaren allerlei exoten hebben aangeplant. Hierdoor groeit 
er nu een wonderlijke verscheidenheid aan soorten planten, 
struiken en bomen. 

  Strijd tegen het water

In de uiterwaarden die onderdeel zijn van Klooster Hulsber-
gen, zijn sporen te vinden van de jarenlange strijd tegen het 
water. De kolken die u hier ziet zijn namelijk de littekens van 
de dijkdoorbraken die hebben plaatsgevonden.  
De beekjes die door de uiterwaard lopen zorgen al eeuwen 
lang voor de afvoer van het water vanaf de oostelijke flank 
van de Veluwe naar de IJssel.

 Broedvogels
Klooster Hulsbergen en omgeving is een eldorado voor 
broedvogels. In de vroege morgenuren in het voorjaar,  
wordt u getrakteerd op een schitterend concert. Van de 
zwarte specht tot de koekoek en van de bosuil tot de putter, 
de spotvogel en fazanten. 

 Uniek bos 
Klooster Hulsbergen is een uniek bos. Het ligt op een dek-
zandrug die vanaf het Veluwe massief doorloopt tot in de 
uiterwaarden. Bij hoge waterstanden van de IJssel staat een 
deel van het bos dan ook onder water. Deze situatie levert 
een zeer gevarieerde flora en fauna op.

 
 Geldersch Landschap & Kasteelen 
De parkeerplaats ligt centraal in het natuurgebied. Al in 1932 
probeerde Geldersch Landschap & Kasteelen dit unieke 
gebied te kopen, maar toen ontbraken de financiële mid-
delen. Vanaf 1936 kon de stichting dankzij medewerking van 
particulieren en legaten, het gebied in eigendom verwerven. 
In het beheer staat de verhoging van natuurwaarden voorop. 
Het bos mag zich voor een deel natuurlijk ontwikkelen, een 
ander deel wordt door geïntegreerd bosbeheer soortenrijker 
en structuurrijker gemaakt. Op de graslanden wordt een 
extensief agrarisch beheer gevoerd, waar flora en fauna van 
profiteren. 

 Wandeling naar Vrieze’s erfgoed 
Wandelaars die zijn gestart op de parkeerplaats van GLK wor-
den aanbevolen om links af te slaan (u gaat het kanall over) 
om een bezoek te brengen aan het Vrieze’s Erfgoed. Indien u 
rechtsaf slaat vervolgt u de route. 

Het Kloosterpad brengt u door natuurgebied Klooster 
Hulsbergen. Een gebied van 51 hectare groot en eigendom 
van Geldersch Landschap & Kasteelen. Het maakt deel uit 
van de buurtschap Hulsbergen. In 1407 vestigden zich hier 
de eerste volgelingen van Geert Groote, de grondlegger van 
de Moderne Devotie. De fraters bouwden er het fraterhuis 
St. Hieronymus, in de volksmond het klooster Hulsbergen 
genoemd. 

Wandelroute
In het gebied is een gemarkeerde wandelroute van 3,5 km 
uitgezet.

 Vrieze’s erfgoed
Dit bezoekerscentrum kon gerealiseerd worden nadat mole-
naar Willem Vrieze het terrein van drie hectare en de opstal-
len schonk aan de Stichting Molenbezit Heerde. Icoon van 
Vrieze’s Erfgoed is molen de Vlijt die elke zaterdag en als de 
blauwe wimpel wappert, geopend is. De molen fungeert als 
streekwinkel. Van mei t/m september zijn het bezoekerscen-
trum en de molen geopend en elke zaterdag zijn er activitei-
ten. Kijk voor het programma en de openingstijden op: 
www.molendevlijtwapenveld.nl. Er zijn diverse arrangemen-
ten mogelijk in combinatie met een boswachter van GLK. 
Neem hiervoor contact op met het bezoekerscentrum.

 Apeldoorns kanaal
De route voert u eerst over de binnendijk van het Apel-
doorns kanaal. In Wapenveld volgt het kanaal vervolgens de 
loop van het  - al in de middeleeuwen bekende - riviertje 
de Grift. Deze was toen al bevaarbaar met platbodems. Een 
platbodem is een historisch vaartuig zonder kiel, dus met een 
platte bodem. Het Apeldoorns kanaal werd gegraven in op-
dracht van Koning Willem I en in 1829 in gebruik genomen. 
Het is in 2014 gesaneerd en het streven is om het kanaal 
bevaarbaar te maken voor de recreatietoervaart.

5 Fraterhuis
Aan de Ellenhoorn ligt SVR camping ‘t Klooster. In deze om-
geving heeft het fraterhuis St. Hieronymus gestaan. De boer-
derij tegenover de camping bevat nog bouwmaterialen die 
van het klooster afkomstig zijn. Volgens sommige bronnen 
zou het klooster zo’n 80 bewoners hebben gehuisvest. Het is 
in 1528 tijdens een Beeldenstorm vanuit Hattem verwoest. 
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Honden
Uw hond is aangelijnd welkom op wegen 
en paden.

Toegankelijkheid
Het gebied is opengesteld voor wan-
delaars en fietsers op wegen en paden, 
van zonsopkomst tot zonsondergang. 
De (onverharde) wandelpaden zijn niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers, rollators en 
kinderwagens.

Bereikbaarheid
U kunt de wandeling starten bij Bezoekers-
centrum Vrieze’s Erfgoed, Groteweg 54, Wa-
penveld of de parkeerplaats van Geldersch 
Landschap & Kasteelen, gelegen aan de 
Kloosterweg in Wapenveld.

Openbaar vervoer
Bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed is 
bereikbaar via buslijn 203, de zogeheten 
Veluwelijn tussen Zwolle en Apeldoorn. 

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005 6801 HA Arnhem 
(026) 355 25 55 (kantooruren)
info@glk.nl

in het spoor van de fraters

Hulsbergen
Klooster
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KLOOSTERPAD

wandelfolder

Word ook donateur!
Kijk op www.glk.nl 


