
Lente-excursie 17 mei 2020 naar Arnhem 
Petra Zwaan 

 

Rinus is zo lief geweest mij de suggestie voor de 2 tuinen in 

Arnhem en Middachten te geven. De planning loopt iets anders 

dan afgelopen jaren omdat april een erg drukke maand zal worden 
en we daarom besloten hebben om de lente-excursie in mei te 

houden. Voordeel is wel dat we buiten de tuinen van leden en 

Belmonte tijdens de Ledencontactdag, nog een mogelijkheid 

krijgen om wat rododendrons te bekijken. Omdat het laatste park 

alleen op zondag open is, is dit dus een zondagsexcursie. 

 

Programma 

Grand Cafe aan de Beek, Arnhem 
Zijpendaalseweg 26-28, Arnhem, 6814 CL Arnhem 
 
10:30 - 11:30 We beginnen met koffie en gebak 

 
Park Sonsbeek & Zypendaal 
Zijpendaalseweg, Arnhem  
 
11:30 – 13:00 – Rondleiding met gids door Park Sonsbeek & park Zypendaal 
 
Van Arnhem naar De Steeg 
13:00 – 14:00 – De rit duurt ongeveer 25 minuten. De extra tijd kunt u gebruiken om naar uw auto te 
lopen en uw meegenomen lunch op te eten. 

 
Kasteel Middachten 
Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg 
 
14:00 – 16:00 Rondwandeling in de tuin van het kasteel 

 

Tuinen 

Sonsbeek & Zijpendaal 

Park Sonsbeek in Arnhem is het bekendste park in deze stad. Het 
ontleent zijn naam aan de gelijknamige beek die 
oorspronkelijk Sint-Jansbeek heette. Het is 67 ha groot en grenst in 
het noorden aan de parken Zijpendaal en Gulden Bodem. Deze drie 
parken sluiten nauw bij elkaar aan en zijn samen zo'n 200 ha groot.  

Het park is voor het overgrote deel beplant met een 
eeuwenoud beukenbos. Opvallend is het heuvelachtige karakter. 

Verder bevat het een grote diversiteit aan bomen en planten, kent het een groot aantal vijvers, 
fonteinen en twee watervallen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jansbeek_(Gelderland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Zypendaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_Bodem_(park)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bochtige_smele-beukenbos


Park Zypendaal (of Zijpendaal) is een 
openbaar landschapspark en landgoed, dat ligt ten 
noorden van Park Sonsbeek, ten oosten van park Gulden 
Bodem en ten zuiden van Burgers Zoo in de stad Arnhem. 

In het midden van het landgoed bevindt zich het Huis 
Zypendaal. In het park rondom Huis Zypendaal kunt u 
heerlijk wandelen, picknicken of genieten op een bankje. 
Het gebied bestaat uit imposante oude bomen en een 
parkbos. Maar ook vindt u er met rododendrons versierde 
gazons, sprengen, beekjes en vijvers. De vijvers zijn het 
leefgebied van onder meer de ijsvogel en grote gele kwikstaart. 

 

Kasteel Middachten 

Middachten wordt voor het eerst genoemd in 1190 als vrij goed 

van Jacobus de Mithdac. Nadat het kasteel in 1698 herbouwd 
was, is met de aanleg van de tuin begonnen. De tuinen van 

Versailles waren tussen 1700-1725 de inspiratiebron voor het 

grondplan (de muren, grachten en lanen) van de tuin. Binnen 

deze structuur werd een formele tuin gecreëerd met geschoren 

hagen, vormbomen en steile taluds. Aan het einde van de 18e 

eeuw raakt de Engelse landschapstuin in de mode en de tuin van 

Middachten werd op beperkte schaal aangepast aan deze mode. Vervolgens werd in 1900 door de 

toenmalige bewoners opdracht gegeven weer een formele tuin aan te leggen. Hierin moesten echter 

wel aspecten van de Engelse landschapstuin bewaard blijven. De tuin werd toen zoals u hem nu ziet. 

Informatie 

Op onze eigen website: https://www.rhodovereniging.nl/voorjaarsexcursie2020 

Park Sonsbeek: https://sonsbeek.nl/ 

Park Zijpendaal: https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Zypendaal 

Kasteel Middachten, De Steeg: https://www.middachten.nl/ 

 

Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk 7 mei 2020 bij Petra Zwaan, +31 
(0) 6-18266131, info@rhodovereniging.nl of via de knop 'aanmelden' op de 
excursiepagina op onze website.  

De kosten voor deze excursie bedragen €17,50 per persoon en zijn inclusief de 

gids, de entree tot Middachten en de koffie met gebak. 

 
Parkeren: Parkeren in Arnhem zult u in de wijk rond de 2 parken moeten doen; 
houdt u er rekening mee dat dit mogelijkerwijs betaald parkeren is. 
 

U wordt verzocht om eigen lunch mee te nemen. 
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