Landgoedwandeling Middachten en
Rhederoord
Auteur: Marycke Naber
Posbank, bos, hei, kasteel, kasteeltuin, De Steeg
Een prachtige wandeling via de hei van het Herikhuizerveld, de Posbank en de bossen
van het Nationaal Landschap Veluwezoom naar Kasteel Middachten. Daarna via
landgoed Rhederoord, door bos en langs de hei terug naar station Rheden.

Routebeschrijving
Routebeschrijving (14 km, bushalte na 9 km):
NB Door het heuvelachtige terrein lijkt de wandeling langer dan hij is!
Delen van het Nationaal Landschap Veluwezoom worden begraasd door paarden of
runderen. Houd je aan de waarschuwingen van Natuurmonumenten!
Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
- Loop vanaf het station in noordelijke richting (naar de ANWB richtingwijzer) langs het
fietspad aan de linkerkant van de weg.
- Ga bij de rotonde RD en net voor het eind van het fietspad schuin LA over het smalle
pad ('Nationaal Park Veluwezoom'), aan het eind daarvan RA.
- Volg de grindweg, ga de 1e grindweg LA, dan de 1e klinkerweg RA. Loop RD over de
grindweg langs de brasserie en het bezoekerscentrum.
- Ga het 1e pad RA naar beneden, aan het eind LA, bij de klinkerweg RA. Loop na de
brug LA langs de restaurants, daarna RD over het rechter (hoge) pad.
1. Houd rechts aan omhoog. Bovenaan rechts heb je uitzicht over een paardenweide. Loop
RD (pad naar rechts naar beneden negeren).
- Ga aan het eind RA, dan het 1e pad schuin LA steil naar beneden. Ga na het klaphek
RD de trap op, daarna schuin LA langs en over de hei.
- Na de hoge trap heb je een prachtig uitzicht over het Herikhuizerveld. Houd rechts aan.
Via nog een trap kom je bij de Posbank.
De stenen bank is in 1918 aan de rand van de hei geplaatst ter ere van het zilveren
jubileum van de 2e voorzitter van de ANWB en hoofdconsul de heer G.A. Pos. Vanaf dit
punt kun je bij helder weer tot in Duitsland kijken.
- Houd hier rechts aan, steek de asfaltweg over en loop RD over het halfverharde pad
naar Paviljoen De Posbank.
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- Ga RA over het asfaltfietspad langs het beeld van prinses Beatrix op de fiets, aan het
eind LA over de asfaltweg en meteen schuin RA, een zandpad.
- Ga het 1e pad LA, evenwijdig aan de weg, bij de splitsing schuin RA de trap af en op.
Klaphek rechts negeren, vervolg het pad evenwijdig aan de weg.
2. Loop langs de parkeerplaats, over de zandweg langs de telescoop en over het terras van
Koepel de Kaap. Negeer trap naar rechts, ga daarna schuin RA naar beneden.
- Houd na het klaphek links aan langs de weiden, ga na het volgende klaphek RD over de
brug over de Holleweg, daarna RA.
3. Volg na de haakse bocht naar links het brede pad langs beuken, zijpaden negeren. Ga bij
de kruising schuin RA over de beukenlaan naar beneden.
- Loop bij de betonfietspaden RD (rechts picknickbanken bij speelterrein en
parkeerplaats), bij de kruising RD over de klinkerweg.
- Let op! Aan het begin van de bocht naar links ga je voor een bosje schuin RA door een
metalen klaphek (geel-roodmarkering).
- Je loopt langs de rand van en over het weiland, vervolgens langs de linkerkant van het
bos en door een hoog klaphek.
4. Let op! Ga meteen na het smalle pad langs het weiland RA, een smal pad heuvelop.
Houd links aan. Bijna aan het eind van het pad zie je rechts de Duivelssteen.
Volgens een oude overleveringwas deze bestemd voor de inwoners van Doesburg. De
duivel, die in de heuvels van Montferland rondspookte, had het namelijk met hen aan de
stok gekregen. De steen vloog echter het stadje voorbij en belandde hier in de Onzalige
Bossen. Bovenop in het midden is nog een afdruk van zijn bokkenpoot te zien. Er zijn op
deze plek mysterieuze fenomenen waargenomen. Ook werd de steen tot in de jaren 1960
door vrouwen uit de omliggende dorpen bezocht, liefst bij volle maan. Door een spijker in
de steen te slaan, waarna er bloed uit zou wellen, hoopten zij zwanger te worden.
- Ga aan het eind van het pad LA, een hol weggetje, bij de schuine kruising scherp RA,
een halfverharde, af en toe holle, weg.
5. Steek de onbewaakte (!) spoorwegovergang en drukke (!) weg over en loop RD langs de
afsluitboom over de oprijlaan van kasteel Middachten.
Middachten wordt voor het eerst genoemd in 1190 als vrij goed van Jacobus de Mithdac.
Aan het begin van de 14e eeuw werd het ter bescherming overgedragen aan Reinald
Graaf van Gelre door Everardus van Steenre. Deze ontving het in 1357 van de graaf in
leen terug. Tot 1625 bleef het kasteel in de familie Van Middachten. Het is nooit verkocht,
maar van de ene op de andere generatie overgegaan.
De oudste bouwdelen gaan terug tot 1354-57, toen Hendrik van Middachten een
omgrachte en onderkelderde vierkante donjon liet bouwen met twee haakse vleugels aan
een binnenplaats. Verder liet hij een forse voorburcht aanleggen. Na vernielingen in 1624
en 1629 volgde herstel in 1643. De huidige vorm in Louis XIV-stijl kreeg het kasteel bij
een ingrijpende verbouwing en vergroting in 1694-97. Dit vond plaatsin opdracht van
Godard van Reede-Ginkel, graaf van Athlone, en zijn echtgenote. Daarna is met de
aanleg van de tuin begonnen. In het begin van de jaren 1980 heeft deze een laatste
restauratie ondergaan.

Middachten had vroeger uitgebreide landerijen. Hoewel deze niet meer in bezit zijn van
de eigenaren van het kasteel (de erven van Graf zu Ortenburg), kunnen de gebouwen die
vroeger tot het kasteel behoorden worden herkend aan de kleurstelling: rood en wit.
- Ga voor de brug naar het kasteel RA (als je naar de oranjerie en de tuinen wilt, eerst
LA; honden zijn in de tuin niet toegestaan!).
- Loop bij de dienstgebouwen van het landgoed LA over de halfverharde eikenlaan met
rododendrons, dan het 1e pad RA langs de parkeerplaats.
- Ga na de 2e afsluitboom schuin LA over de asfaltweg (Oversteeg), Steek de
Oldenburglaan over en loop RD. Links heb je zicht op de IJssel.
6. Loop in de 2e bocht naar rechts RD langs woonlocatie Oversteeg 12 van Philadelphia.
Steek aan het eind de weg (met bushaltes Brantsenpark) over via de oversteekplaats.
- Loop RD om het grasveldje heen, ga aan het eind LA, na het spoor bij de viersprong
schuin LA door het toegangshek van Landgoed Rhederoord.
De buitenplaats Rhederoord is ontstaan in de 17de eeuw door aankoop van gronden en
boerderijen door Willem Everwijn. Na zijn dood in 1673 kwam het door huwelijk van zijn
oudste dochter in het rijke en vooraanstaande Gelderse regenten- en koopmansgeslacht
Brantsen. Willem Reynier Brantsen liet in 1746 een relatief eenvoudig landhuis bouwen
en daarbij een park aanleggen in Franse barokstijl. Beide zijn in de loop der tijd
verschillende malen aangepast aan de eisen van de bewoners en de destijds gangbare
opvattingen omtrent architectuur.
Toen het landgoed door de spoorlijn Arnhem-Leeuwarden werd doorsneden, eiste
J.P.J.Th.Brantsen, burgemeester van de gemeente Rheden, een eigen station op zijn
landgoed. Dit stationsgebouw aan de Hoofdstraat is van 1865 tot 1952 in gebruik
geweest en in 1962 gesloopt.
Tot 1911 bleef Rhederoord eigendom van de familie Brantsen, daarna was het in bezit
van respectievelijk N.J.H. van Hasselt, de familieVan Heeckeren van Kell, en de
Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond. Sinds 2003 is twaalf hectare van de
buitenplaats in particuliere handen en worden landhuis en koetshuis gebruikt als
conferentiehotel. Overige delen van het landgoed waren reeds verkocht aan
Natuurmonumenten en de gemeente Rheden. Het park met onder meer een twaalftal
mammoetbomen is opengesteld voor het publiek.
- Ga na de grindweg rechts die leidt naar restaurant Het Koetshuis het 1e halfverharde
pad schuin RA.
- Pad naar rechts negeren, ga bij de driesprong schuin RA. Loop bij de 'rotonde' rechts
om het vijvertje heen. Vandaar heb je mooi zicht op het landhuis.
- Ga het 2e pad RA. Houd rechts aan, ga aan het eind RA omhoog. Ga het 1e pad LA
door het klaphek.Houd links aan, ga na de bocht naar rechts bij de kruising RD.
7. Let op! Na de bocht naar links en een vrij steile afdaling kom je uit op een pad van rechts.
Ga daar LA endirect RA omlaag en meteen weer omhoog.
- Ga na een aantal bochten bovenaan RA, een halfverhard pad. Ga na een ruime bocht
naar rechts en naar links vlak voor de bocht naar rechts LA steil naar beneden.

- Aan het eind van dit bospad ga je LA over de asfaltweg, in de bocht naar links RA door
een klaphek.
8. Volg het pad met een scherpe bocht naar links en met een aantal bochten omhoog.
Bovenaan onduidelijk pad naar links negeren.
- Houd bij de driesprong rechts aan, ga daarna het 1e pad schuin LA naar de rand van de
hei, daar LA. Loop bij de kruising RD door het bos en blijf RD lopen, zijpaden negeren.
9. Loop RD door het klaphek. De halfverharde weg gaat over in een asfaltweg. Ga aan het
eind daarvan LA over het voetpad langs de linkerkant van de weg.
(Wil je naar restaurant Houtplaats, ga dan hier RA.)
- Steek de Arnhemse Straatweg over, ga RA langs Pannekoekhuis Strijland, dan meteen
LA naar het station.

Praktische informatie
Heuvelachtig terrein, voornamelijk bos en hei, 80% onverhard.
Kijken
Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden. Open: di-zo 10.00-17.00,
tijdens schoolvakanties ook op ma.
Tuinen Kasteel Middachten, ingang via oranjerie, zie bij Overnachten
Gallery Forest Edge, open op aanvraag, zie bij B&B De Boskam, kerry-bb.nl
Eten en drinken
Brasserie Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden, 026-4952710,
brasserieveluwezoom.nl
Restaurant De Ruif, Heuvenseweg 6, Rheden, 026-4952110, restaurantderuif.nl
Paviljoen De Posbank, Beekhuizenseweg 1, Rheden, 026-4950930,
paviljoendeposbank.nl
Koepel De Kaap aan de Beekhuizenseweg, overige gegevens niet te vinden op internet
Oranjerie Kasteel Middachten, zie bij Overnachten.
Koetshuis Rhederoord, Parkweg 27, De Steeg, 026-4955358, restaurant-rhederoord.nl
Restaurant Houtplaats, Schietbergseweg 28, Rheden, 026-4465593,
restauranthoutplaats.nl
Pannekoekhuis Strijland, Groenestraat 1, Rheden, 026-4951382,
pannekoekhuisstrijland.nl
Overnachten
Kasteel Middachten, Landgoed Middachten 3, De Steeg, 026-4952186, middachten.nl
B&B De Boskam, Parkweg 17B, De Steeg, 026-4955065 / 06 53255667,
bedandbreakfastdesteeg.nl
Landgoed Rhederoord, Parkweg 19, De Steeg, 026-4959104
Openbaar vervoer
Bushalte Brantsenpark, Rheden, lijn 43 Dieren-Arnhem
Parkeren
Bij station Rheden
Veluwetransferium Posbank aan de Heuvenseweg
Bij Paviljoen De Posbank
Bij kasteel Middachten

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandelingmiddachten-en-rhederoord/16634/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen Salland' beschrijft Marycke Naber 12
rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in het afwisselende Salland,
van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. Naast recente foto’s van natuur
en cultureel erfgoed bevat de wandelgids historische afbeeldingen van de meeste
landhuizen. Tevens heeft Marycke per route bewoners ofwel beheerders van een
landgoed geïnterviewd. De gids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

