
 

Wandeling landgoed Middachten in De Steeg 

 
Type wandeling: De wandeling gaat voornamelijk over onverharde paden. Goed schoeisel 
is aan te bevelen. 
Lengte van de wandeling: de wandeling is ongeveer 5 km met de mogelijkheid de route is  
in te korten  
Startpunt: parkeerplaats bij kasteel Middachten, Smidsallee, 6994 BJ De Steeg. 
Ook met openbaar vervoer bereikbaar.  
Horeca in de buurt: de orangerie van kasteel Middachten is geopend voor koffie/thee, te 
bezoeken zonder entreekaartje. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Figuur 1 Overzichtskaart beschreven wandeling 

 
Rijke natuur door kalkrijk kwelwater 
Landgoed Middachten bestaat uit een hoger gelegen bosgebied ten noorden van de 
Middachterallee, een landgoedgedeelte rondom het kasteel en een landbouwgebied in de 
uiterwaarden van de IJssel, de Havikerwaard.  
Het landgoedgedeelte, waar deze wandeling doorheen loopt, ligt op de overgang van de 
Veluwe en de uiterwaarden. Juist dit soort overgangen kenmerken zich door een gevarieerde 
en soortenrijke natuur. Hier bevinden zich unieke bronbossen en vind je bijzondere planten, 
vogels, vlinders, amfibieën en reptielen. 
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Regenwater dat op de Veluwe in de bodem zakt, zoekt zich via ondergrondse waterstromen 
een weg naar lager gelegen gebieden en komt hier als kalkrijk grondwater uit de bodem 
omhoog. Het water stroomt via bronnen en beekjes door het bos en komt uiteindelijk via een 
aantal beken in de IJssel terecht. Vanwege het kalkrijke water komen in de bronbossen 
zeldzame planten voor zoals slanke sleutelbloem, knikkend nagelkruid en paarbladig 
goudveil. 
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw waren de bronbossen verdroogd en verzuurd als 
gevolg van een aantal landbouwkundige maatregelen, waarbij in het Middachterbroek (de 
weilanden tussen de bronbossen en de snelweg), sloten flink werden verdiept. Hierbij 
werden slecht waterdoorlatende lagen in de bodem doorsneden tot in de watervoerende 
zand(laag). Zo werd het bronnensysteem als het ware ‘lek geprikt’. Het kalkrijke grondwater 
werd snel afgevoerd via de diepe sloten, de bronbossen verdroogden en de natuur ging 
achteruit. Provincie, waterschap, gemeente en het landgoed sloegen de handen ineen en 
maakten een plan om de bijzondere natuur, te herstellen. Daarvoor was herstel van het 
kalrijke kwelsysteem nodig.  
 

  
Bronnenbos Middachten; foto: Karin Otermann.   Paarbladig goudveil; foto: Bernard Geling. 
 

Eind 2017 zijn de sloten in het Middachterbroek weer ondieper gemaakt met klei, waardoor 
ze minder kalkrijk grondwater afvoeren. De kweldruk in de bronbossen is hierdoor 
toegenomen. Ook zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en enkele vistrappen, zodat 
vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen naar hun voortplantingsgebieden. Het landbouw 
gebied is natter geworden en is in agrarisch natuurbeheer bij een biologische boer. 
Grondwaterstanden en vegetatie worden gemonitord om de veranderingen te kunnen 
volgen. 
 
De wandelroute1 
1.  Start bij de parkeerplaats bij kasteel Middachten. In de maanden maart, april, mei zijn er 
de meeste bloeiende planten te zien. 
Kasteel Middachten wordt reeds in 1190 genoemd en is sinds die tijd door vererving steeds 
in de familie gebleven tot en met de huidige bewoners.  
 
2.  Vanaf de parkeerplaats richting kasteel, linksaf langs de muur (neem een kijkje bij het hek 
de kasteeltuin in). De eikenlaan is eind 20e eeuw aangeplant. De bomen waren toen al 15 
jaar oud. Hier bloeien o.a. speenkruid, aronskelk en rododendron. 
 
3.  Bij het einde van de laan/muur rechtsaf, de weg voor het kasteel langs. 
In het gras onder de beuken links staan in het voorjaar o.a. narcissen, diverse kleuren 
boshyacinten, tulpen, bosanemonen. Door de smeedijzeren hekken met dubbele monogram 
B van Bentinck kun je goed in de tuinen kijken. 

 
1 Kom je onduidelijkheden tegen op deze wandeling neem dan contact op met 
webmaster@arnhem.knnv.nl 
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4.  Sta even stil op de brug voor het plein van het kasteel. Boven de hoofdingang van het 
kasteel zie je het wapenschild van het geslacht Reede met spreuk: Malo Mori qaum foedari  
(beter te sterven dan onteerd te worden). Het wapen van Middachten is een wit kruis met 4 
schaapscheerdersscharen. De witte Olifant is van een Deense Orde. 
In de gracht zwemmen karpers en zijn er (mandarijn)eenden en meerkoetjes. In het voorjaar 
nestelt er een ooievaarspaar op de schoorsteen van het kasteel. 
In het talud bij de gracht staat o.a. ereprijs, veldbies, dagkoekoeksbloem, smeerwortel, 
paardenstaart, vingerhelmbloem, smalle weegbree en kleefkruid. 
Links langs het pad o.a. gele dovenetel, grote muur, longkruid, fluitenkruid, zevenblad en het 
zeldzame bingelkruid. 
Rechts van het pad is de ingang naar de tuinen van Middachten met o.a. een kruidentuin en 
dit is tevens de ingang naar de Orangerie voor koffie en thee. 
 
5.  Aan het einde van het pad, T-splitsing, linksaf langs de Paardengracht. 
De Paardengracht is aangelegd; het water komt uit een bron en de ondergrond is van leem. 
 

 
Paardengracht op landgoed Middachten; foto: Bernard Geling. 

 
Verderop rechts ligt het Middachterbroek, een laag gelegen gebied dat  nat blijft door kwel. 
Hier bloeit in het voorjaar veel pinksterbloem en vliegt het oranjetipje. Verder komen hier 
reeën, ringslang, hazelworm, kikkers, padden en watersalamanders voor. 
Aan de overzijde van De Paardengracht ligt het Kooibos.  Langs het pad groeien o.a. 
gevlekte aronskelk, salomonszegel en Sachalinse duizendknoop  een exoot met hartvormig 
blad. 
 
6.  Aan het einde van het pad, T-splitsing, linksaf over het dijkje met bomenlaan. 
Aan de rechterkant ligt het andere bronbos: het Faisantenbos. Langs het stroompje van dit 
bos bloeit o.a. smeerwortel, slanke sleutelbloem, dotterbloem, bittere veldkers, paarbladig 
goudveil, gele dovenetel, klaverzuring, vingerhelmbloem, robertskruid en het zeer zeldzame 
knikkend nagelkruid. 
 

  
Watergang in het Faisantenbos; foto: Bernard Geling.             Slanke sleutelbloem; foto: Bernard Geling. 
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7.  Bij de T-splitsing aan het einde van dit pad rechtsaf. 
Je kunt hier ook de route in korten, ga dan naar punt 13. 
  
8.  Ga rechtsaf over een smal pad. Hier zie je hazelnoot struiken en voorjaarsbloeiers. De 
hazelaars zijn kort geleden (jan 2022) terug gezet, maar groeien weer uit. Het pad maakt een 
scherpe bocht naar links, je loopt door langs een rij eiken. 
 
9.  Aan het einde van het pad rechtsaf; dit pad, de Boerenweg, volgen tot verharde weg, de 
Eikenstraat. ‘s Nachts komen dassen via dassentunnels onder de Middachter Allee naar dit 
weiland om voedsel te zoeken. 
 
10.  Rechtsaf de Eikenstraat volgen. Na ongeveer 200 meter, zowel rechts als links van de 
weg ter hoogte van de rood witte bordjes, zie je de stromende Ruiters Beek vanuit het 
Faisantenbos de weg in een duiker kruisen. Je kunt goed zien dat de beek een behoorlijke 
stroming heeft. 
 
11.  Net voorbij de vangrails langs de weg rechtsaf het Apenstraatje in, bij bordje 
‘wandelpad’. De wandeling voert hier door het Middachterbroek. In 2017 zijn voordes 
aangelegd op plaatsen waar de Middelste Beek het wandelpad kruist. Een voorde is een 
doorwaadbare plaats. 
 

   
Het Middachterbroek foto’s : Karin Otermann 
 
12.  Na de voorde met stapstenen rechtsaf en naar de volgende voorde met stapstenen.  
De route komt weer uit bij de Paardengracht; hier rechtdoor. We zijn weer terug bij het dijkje 
met bomenlaan.  
 
13.  Bij de T-splitsing aan het einde van dit pad linksaf. Het pad loopt langs de wijerd, rechts 
van het pad, een wateropslag voor de Paardengracht. De wijerd is begroeid geraakt met 
bomen. Hier dotterbloemen, els, riet, pluimzegge. Het is een broedplek voor ganzen en 
meerkoeten. 
 
14.  Bij het kruispunt bij de stallen linksaf de Boerenweg in langs paardenpension/boerderij 
de Wolfkuil. Hier staat nog een oude schaapskooi met afgeschuinde hoeken. Rond het 
paardenpension is het goed voor zwaluwen.  
Vanaf de Boerenweg zie je rechts in de verte de Middachterallee. Langs de Boerenweg o.a. 
paarse dovenetel, overblijvende ossentong, daslook, stinkende gouwe, koekoeksbloem, 
klaverzuring, judaspenning, herderstasje en links bij het woonhuis een ginkgo biloba. 
Links van het pad is een bijenstal. 
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15.  Langs de hoogstamboomgaard (links), rechtdoor tussen de bijgebouwen van het kasteel 
door tot aan de muur, hier rechtsaf, bij de vaas linksaf en langs laan met eiken naar de 
parkeerplaats, het begin- en eindpunt van de wandeling.  
 
Voor bezoek van de tuinen en/of kasteel Middachten, voor openingstijden en 
toegangsprijzen, zie website: www.middachten.nl 
 

Tekst: Marijke Dammers 
en Karin Otermann 

         Jaar van opmaak: 2022 

 

http://www.middachten.nl/

