
 
 
BESCHRIJVING 
Het Poorthuys is de vroegere poortwachterwoning op het landgoed 
Ullerberg nabij Ermelo. 
Het huis door de familie opgeknapt en ingericht voor bewoning. 
Het Poorthuys is een bungalow met 4 twee-persoons slaapkamers, 2 
badkamers, 3 wc’s, een ruime open keuken annex zitkamer, een ruim 
terras en is omringd door een bijzondere ecologische tuin. Er zijn 2 extra 
kinderbedjes beschikbaar. Huisdieren zijn toegestaan. 
 
Het huis is prachtig gelegen midden in de natuur en ver van andere 
bebouwing. Bewoners hebben toegang tot het landgoed Ullerberg en de 
daarop gelegen historische heidgolfbaan. 
Het huis is verder van alle moderne gemakken voorzien (breedbeeld TV, 
internet, goed geoutilleerde keuken etc. Houdt er wel rekening mee dat 
niet alle mobiele providers een even goede dekking hebben op het 
landgoed). 
 
In de directe omgeving liggen o.a. restaurant de Zwarte Boer, het 
pittoreske landgoed Staverden met zijn inmiddels befaamde brasserie, de 
historische binnenstad van Harderwijk en vele kilometers aan fiets en 
wandelpaden door bos-, weide- en heidegronden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUREN 
Het Poorthuys kan worden gehuurd voor een weekend (vrijdag-
maandag), een midweek (maandag-vrijdag) of een week (vrijdag-vrijdag). 
 
Prijzen zijn afhankelijk van het seizoen* en zijn inclusief 3 uur 
schoonmaken (extra uren worden doorberekend). 
 
* Het hoogseizoen loopt van mei t/m september en in de weken rond pasen, 
herfstvakantie, kerstmis en oud en nieuw. 
 
Extra’s 
Inbegrepen bij de huur zijn: 

• Schoonmaken (max. 3 uur) 
• Linnengoed en handdoeken 
• Toegang tot landgoed 
• Gebruik maken van heidedolf (afschrijving) 
• Gebruik maken van tennisbaan (afschrijving) 

 

Beschikbaarheid 
Voor de beschikbaarheid van het Poorthuys (en de andere faciliteiten van 
landgoed Ullerberg) kunt u terecht op de website van het landgoed: 
Beschikbaarheid Poorthuys 
 
INFOrmatie & Reserveringen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenny Heering.   
Reserveren is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@ullerberg.nl. 
Geef daarin  aan of u een midweek, weekend of week wilt reserveren en 
in welke periode (check eerst de beschikbaarheid). 
 

 
 
 
 

  Contactgegevens 
LANDGOED ULLERBERG 
JHR DR. C.J. SANDBERGWEG 97A • 3852 PT ERMELO 
TEL. 0577 - 407 603 • FAX 0577 - 407 604 
E-MAIL INFO@ULLERBERG.NL 
 
BANK: F. VAN LANSCHOT BANKIERS 22 80 24 331 
NL64FVLB0 22 80 24 331 
KAMER VAN KOOPHANDEL 08168972 
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