
Lente-excursie 9 mei 2020 naar Arnhem en Doorwerth 
Petra Zwaan 

 

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

Arnhem te geven, het middagprogramma is te danken aan   

Cor van Gelderen, die mij deze plek ooit suggereerde. Verder 
wil ik aangeven dat de parken die we bezoeken deze dag alle 3 

heuvelachtig zijn. De paden in Arnhem zijn deels geasfalteerd, 

deels verharde aarde en bevatten een aantal trappen; de 

Azalealaan is schelpen, de rest verharde aarde. Maar Duno is 

op een stuwwal gebouwd, dus er is hoogteverschil. Iedereen is 

welkom uiteraard maar zo kunt u er wel rekening mee houden. 

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 Zijpendaal 
 
Van Arnhem naar Doorwerth 
13:00 – 13:30 – De rit duurt ongeveer 15 minuten.  
 
Landgoed Duno 
Fonteinallee 2B, 6865 ND Doorwerth 
 
13:30 – 15:15 Rondwandeling en bezoek aan de Azalealaan 
 
Café de Zalmen 
Fonteinallee 2A, 6865 ND Doorwerth 
 
15:30 – 16:30 Napraten onder het genot van een kop koffie of fris met wat hapjes 
 

Tuinen 

Sonsbeek & Zijpendaal 

Park Sonsbeek in Arnhem is het bekendste park in deze stad. Het 
park 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 Zijpendaal is een openbaar 
landschapspark en landgoed, dat ten noorden van park 
Sonsbeek ligt en er meteen op aansluit. 

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. 

 

Landgoed Duno 

Een paar jaar geleden kon Cor van Gelderen (de eigenaar van Esveld) mij 

vertellen dat hij in dit park een redelijk hoeveelheid azalea’s heeft herplant omdat 
de oude azalea’s overgroeid waren. Het verhaal dat hij mij vertelde was dat deze 

azalea’s grotendeels uit België moesten komen omdat ze hier niet meer te vinden 

waren en mijn vermoeden is dus dat deze planten (deels) ‘Harde Gentse’ 

zijn…maar ik ben geen expert. Wel weet ik dat het een enorm imposante blik is 

om een 200 meter lange laan met aan beide kanten azalea’s te zien bloeien! Het 

park zelf heeft nog een aantal leuke bezienswaardigheden en ‘follies’, waaronder 

de Duno brug gemaakt van rivierkeien. Een pareltje van een park. 

Voor leden die toch heel graag mee willen om dit park te bekijken maar wat slechter ter been zijn, is 

het mogelijk om een paar honderd meter van de Azalealaan te parkeren. Dit stuk van het park heeft 

nauwelijks hoogteverschil en u heeft de mogelijkheid om aan het eind van de laan terug te keren naar 

de auto of zelf nog wat rond te wandelen. U kunt dan om half 4 gewoon bij het café weer aansluiten. 

Informatie 

Op onze eigen website: https://www.rhodovereniging.nl/voorjaarsexcursie2020 
Park Sonsbeek: https://sonsbeek.nl/ 
Park Zijpendaal: https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Zypendaal 
Landgoed Duno, Doorwerth: https://doorwerth.glk.nl/ 
 

Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk 3 mei 2020 bij Petra Zwaan, +31 
(0) 6-18266131, info@rhodovereniging.nl of via de knop 'aanmelden' op de 
excursiepagina op onze website. Whatsapp of SMS gaat ook prima. 

De kosten voor deze excursie bedragen €18,00 per persoon en zijn inclusief koffie 
met gebak, de gids in Arnhem en de versnaperingen bij Kasteel Doorwerth. 

 

Parkeren: Arnhem: U kunt zo’n 500 meter voorbij de ingang naar de 
Molenplaats, gratis parkeren. Wilt u toch dichterbij parkeren, houdt u dan rekening 
met betaald parkeren. Voor Doorwerth dient u adres Oude Oosterbeekseweg 

(voorbij de Middenlaan) aan te houden en daar in de berm te parkeren. Wilt u bij Duno liever bij de 
Azalealaan parkeren, houdt dan Dunolaan, Heveadorp aan. Het kan daar echter zoeken naar een 
parkeerplaats zijn.  

Lunch: U wordt verzocht om uw eigen lunch mee te nemen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Zypendaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Zypendaal
https://www.rhodovereniging.nl/voorjaarsexcursie2020
https://sonsbeek.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Zypendaal
https://doorwerth.glk.nl/
mailto:info@rhodovereniging.nl

