Trage Tocht Hof te Dieren
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Carolinaberg en Middachten
We maken een wandeling over de landgoederen Hof te Dieren en Middachten. De route
is afwisselend, loopt van hoog naar laag, van de Veluwe naar het IJsseldal. We wandelen
over brede beukenlanen door de heuvelachtige bossen van Twickel. De Carolinaberg met
z'n prachtige stervormige padenstructuur en de Willemsberg zijn mooie rustpunten. Dan
daalt de route af van de Veluwe naar het fraai gelegen kasteel Middachten. We lopen
langs de slotgracht en een nat broekbos naar de open velden. In Ellecom komen we
langs het oude kerkje en we lopen langs de rand van de IJsselvallei. Het is even een
klein stukje doorbijten langs de drukke weg naar Doesburg om weer te kunnen genieten
van de mooie graspaden van landgoed Hof te Dieren langs heggetjes door het open
cultuurlandschap. Op het laatste stukje van de route lopen we nog even vlak langs de
IJssel en het veerpontje. In Dieren-Zuid zijn meerdere horecagelegenheden en het
station is vlakbij.
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Routebeschrijving
1. Op het perron van station Dieren de trap naar beneden nemen. Onder het spoor door,
trappen op en rechtdoor, Koningin Julianalaan. Op drie achtereenvolgende kruisingen
rechtdoor. Na het laatste huis aan de linkerkant (nummer 31) links over het trottoir langs
de haag. De voorrangsweg oversteken en rechtdoor, Burg. Bloemersstraat. Waar de weg
naar links draait ga je rechtsaf langs een houten slagboom, breed asfaltpad. Een zijpad
naar links en naar rechts negeren. Dan wordt het een brede onverharde weg. Nu neem je
de eerste weg links, langs de bosrand. Dit pad het bos in blijven volgen. Door een groot
klaphek rechtdoor, een brede bosweg licht omhoog. Bij de bank op de Carolinaberg het
zesde pad rechts nemen, bij een paaltje met een wit-rode markering. Een breed
asfaltfietspad oversteken en 1,2 km steeds rechtdoor. Het pad gaat omhoog in de richting
van een bank op de Prins Willemberg.
2. Bij de bank de eerste brede weg naar links, naar beneden. Even daarna op een
driesprong met een pad naar links rechtdoor. Nu krap 900 meter steeds rechtdoor en dan
op een kruising bij een bankje ook nog even rechtdoor. Op een Y-splitsing rechtdoor
omhoog, een smaller pad. Je neemt na ca. 150 meter het eerste pad schuin naar rechts.
Op een kruising links, een breder pad. Dit pad met bochten blijven volgen. Je gaat vlak
voor een hek rechtsaf, een pad langs de bosrand dat sterk daalt. Het pad gaat weer met
een bocht naar rechts het bos in. Verderop, op een kruising rechtdoor. Het pad loopt
langs een hek van gaas, daalt en stijgt. Op een kruising rechtdoor steil naar beneden,
grassig pad. Op volgende kruising linksaf, een brede halfverharde weg in de richting van
het spoor en de asfaltweg.

3. De Middachter Allee oversteken en rechtdoor, klinkerweg in de richting van kasteel
Middachten. Op kruising rechtdoor, klinkerweg vervolgen. Voor het kasteel linksaf, een
brede halfverharde weg. Deze weg volgen langs de stenen muur en bij huisnummer 4
meebuigen naar links. Nu ruim 500 meter rechtdoor langs het water aan je linkerhand.
Dan op een driesprong meebuigen naar links langs een bankje. Op een driesprong het
pad met een bocht naar links volgen. Even verder het brede pad weer met een bocht
naar rechts volgen. Na twee boerenschuren aan je linkerhand op een kruising rechtsaf,
onverharde weg tussen de velden. Een pad naar rechts negeren. Aan het eind op de
asfaltweg naar rechts en de eerste weg links, Eikenstraat. Wordt verderop een fietspad.
Aan het eind rechts. Weg naar links, Kamplaan, negeren en rechtdoor, Buitensingel. Op
kruising rechtsaf. Rechtdoor in de richting van de kerk. Op Y-splitsing bij de kerk rechts
aanhouden. Op een kruising rechtdoor, klinkerfietspad. Op een driesprong schuin links
aanhouden een aan het eind linksaf, klinkerweg. Op driesprong rechtdoor, voetpad aan
de rechterkant van de weg. Aan het eind rechtsaf op fietspad.

4. Bij verkeerslichten rechtdoor oversteken. Aan de overkant bij fietswegwijzer rechtsaf
over het fietspad richting Doesburg. Let op: bij het laatste huis aan de overkant van de
weg en bij een dubbele rij knotwilgen aan de linkerkant linksaf richting een ijzeren hek.
Voor het hek rechtsaf, een graspad langs een heg (natuurwandelpadl). Dit graspad met
een bocht naar links blijven volgen. Nu na 500 meter bij een opgang naar de asfaltweg
links, opnieuw het natuurwandelpad volgen langs een heg in de richting van de kerktoren.
Aan het eind rechtsaf omhoog. De weg oversteken en linksaf over het fietspad. Je neemt
de eerste weg naar rechts, Lagestraat. Nu ga je na 80 meter tegenover een parkje aan je
linkerhand rechtsaf, Het Bastion. Op de rotonde voor het gebouw linksaf. Even daarna
rechtdoor, een klinkerpad, Ruitersbeekpad. Bij garages rechtdoor via houten
voetgangerspassage, een wandelpad naar beneden. Je gaat een planken bruggetje over
en buigt mee naar links, een breder graspad in de richting van het veer over de IJssel. Bij
metalen hekken links aanhouden, een smal paadje door het gras. Op de klinkerweg
rechtdoor langs de banken. Even daarna linksaf, een klinkerweg omhoog. Op de kruising
met de Kerkstraat/Noorderstraat rechtdoor, Kruisstraat. Aan het eind linksaf en direct
weer rechtsaf, Spoorstraat. Direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden,
Prinsenstraat. Zijwegen negeren en aan het eind bij verkeerslichten de drukke
verkeersweg oversteken naar station Dieren.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/OV/
Parkeren
station Dieren
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
in Ellecom restaurant Ciao Bella op terrein landgoed Avegoor en bakker Samberg.
horecaplein aan het eind van de route in Dieren-Zuid.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-hof-te-dieren/12160/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

