
Bronbossen en heuvelstocht – za 7 januari 2023 

Parkoersbouwers: Jan Lijkendijk 

Start: Cultureel Centrum Theothorne. 

Parkeren: Ruime parkeermogelijkheden rondom de startlocatie. 

Openbaar Vervoer: Station Dieren is gelegen aan het spoor tussen Arnhem – Zutphen – Zwolle 
en de spoorlijn Dieren – Apeldoorn. Vanaf het station staan er pijlen naar de start. 

Wandeltocht vanuit Dieren 
Vanuit de start lopen wij eerst een stukje door Dieren. Degene die ooit de KM 
(Kennedymars) Winterswijk Arnhem hebben gelopen komen op een bekende plaats waar de 
Hamburgers uit werden gedeeld. Dieren is een dorp in de Nederlandse gemeente Rheden in 
Gelderland. Dieren ligt te midden van de heuvelachtige bossen van de Veluwezoom en de 
rivier de IJssel. Het dorp stamt uit 838 als Theothorne.  

We lopen we naar het dorp Ellecom. Aan de rand van Ellecom staat een grote sporthal, deze 
is in de 2e wereldoorlog door dwangarbeiders gebouwd voor het Duitse leger die daar een 
opleidingskamp hadden. Dan verlaten we Ellecom en gaan we door polder de Havikerwaard. 
Bij hoog water wordt hier de route gewijzigd omdat er dan een gedeelte onder water staat. 
Als we het weiland uitkomen gaan we over de A348 en gaan weer de polder in.  

Als we op de grote weg aan de IJssel komen is de soeppost in zicht. Deze zit bij camping De 
Steeg. Hierna gaan we door De Steeg en langs kasteel Middachten naar de Middachterallee. 
Kasteel Middachten staat in het De Steeg en wordt omgeven door het landgoed Middachten. 
Het is een rijksbeschermde historische buitenplaats en dateert uit 1315, het is herbouwd aan 
het eind van de 17de eeuw. Het is een vierkant gebouw met risalieten aan de vier zijden. Van 
architectonisch belang zijn vooral de vestibule en het trappenhuis in Lodewijk XIV-stijl. De 
oude schouwen, wandbetimmeringen en stucplafonds zijn bewaard gebleven. Op het 
omringende landgoed vallen de bomenlanen op. De kasteeltuinen vertonen aspecten van de 
Engelse landschapstuin. 

Over deze weg weer terug naar De Steeg naar het landgoed van Kasteel Rhederoord. Hier 
zitten een paar leuke klimmetjes in. Vervolgens komen wij uit bij de Lappendeken. Als we 
deze zijn gepasseerd gaan we door de bossen en lopen naar de rust bij Theothorne. Na de 
grote rust gaan we weer via een stukje door de bebouwde kom en komen terug in het bos. 
We lopen dan naar de Carolinaberg, karakteristiek door het stervormige padenpatroon dat 
gericht is op de top van de Carolinaberg. Daarna gaan we over de Willemsberg en 
vervolgens naar de Carolinahoeve.  

De Carolinaberg is een heuvel van 50 meter hoog en gelegen in het Hof te Dieren. Beide 
heuvels zijn genoemd naar de kinderen van stadhouder Willem IV en Anna van Hannover. In 
hun opdracht werden de heuvels aangelegd. De kaarsrechte Koningsweg vormt de 
verbinding tussen beide heuvels. De Prins Willemberg is 68 meter hoog en heeft een ander 
lanenpatroon. 

Vervolgens krijgen wij een afdaling met veel blootliggende wortels. Na een tijdje zien we aan 
de linkerkant een wit boerderijtje staan. Hier heeft Daan Modderman gewoond. Een zeer 
kleurrijk figuur die ook een paar keer te gast is geweest bij ‘De Stoel’. 

Na nog een stukje gewandeld te hebben steken wij de Beekhuizenseweg en komen weer op 
het landgoed Rhederoord. Huis Rhederoord is een historische buitenplaats bij De Steeg. Het 
huidige huis en park zijn oorspronkelijk aangelegd in 1745 in Franse barokstijl.  

Daarna krijgen wij weer een paar leuke klimmetjes en nadat wij een klaphek gepasseerd zijn 
zien wij rechts een groene zuil. Dit is een natuurlijke bron, het water komt daar van 195 
meter diep. Bij de duurdere restaurants is bronwater 195 te verkrijgen. Dat komt hier 



vandaan en wordt in een schuur gebotteld. Na Rhederoord komen we weer in het dorp De 
Steeg voor onze koffiepost.  

Afhankelijk van het weer is dit tevens fruitpost. Na de koffiepost gaan we naar kasteel 
Middachten en lopen hier voorlangs en gaan langs een paar boerderijen terug naar de 
Middachterallee. We lopen weer naar Ellecom en gaan na het viaduct rechtsaf richting 
Doesburg. Na een tijdje verlaten wij de ventweg en gaan linksaf de polder in. Deze blijven 
volgen tot de Doesburgsedijk. Dan zijn wij weer in Dieren aangekomen en passeren wij het 
Carolinapark en verschillende straten in het oude gedeelte van Dieren en de Gazelle 
fietsenfabriek en gaan naar de finish.  

Knorretje bracht in 
Harderwijk 29 Euro op. 

 

Cijfers: In Harderwijk waren er 288 
wandelaars. Wilt u meer statistieken 

bekijken? Kijk dan even op onze 
site onder informatie 

Vorige wandeltocht 
Onze vorige wandeltocht liepen vanuit Harderwijk, we hebben veel bossen gezien, niet meer 
in bloei zijnde heidevelden en zandvlaktes. Een mooie route om te lopen. Ook heeft Willem 
ons een stukje van het centrum van Harderwijk laten zien. 

Volgende wandeltocht 
Bentwoudtocht – 21 januari 2023, ARV Ilion, Van der Hagenstraat 36, 2722 NT Zoetermeer. 

Openbaar Vervoer: Station Lansingerland (Zoetermeer) is gelegen aan het spoor tussen 
Utrecht en Den Haag. Vanaf het station staan er pijlen naar de start. 

Parkeren Verschillende parkeerterreinen bij de start. 

Vooruitblik Zoetermeer 
In Zoetermeer staat er een totaal andere route op de planning. Daar waar mogelijk is 
gekozen voor onverharde paden. We slingeren hier door het Bentwoud, een natuur- en 
recreatiegebied waar vele bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden, om vervolgens uit 
te komen in Benthuizen. Daar is de soep/koffiepost. De 40 km maakt een lus die door het 
Groene Hart van Nederland gaat.  

We gaan in de richting van Hazerswoude-Dorp en lopen over een pad tussen de weilanden 
van een boer door, er is speciaal toestemming voor verleend. Vervolgens gaan we RA en 
lopen over een onverhard pad en gaan over een hek en lopen door een weiland waar in de 
zomerperiode koeien graasden. We lopen langs de plaatsen waar 7 molens hebben gestaan, 
ze zijn gebruikt voor de Hazerswoudsche Droogmakerij. 

Onze Horecarust hebben we bij Jeu de Boer. Daarna duiken we weer de weilanden in en 
gaan naar het centrum van Hazerswoude Dorp. De route slingert dwars door het Bentwoud 
en u zult verrast zijn dat er nog zoveel mooie onverharde paden te vinden zijn in het westen. 
Dan is er een koffiepost en gaat de 40 samen met de 20 door het iets meer parkachtig 
ingerichte Bentwoud, ook hier is het mooi. Er is een fruitpost in de Tas, waar tevens de 
horecarust is voor de 20 km-lopers. Daarna gaan we weer door het Bentwoud en gaan waar 
mogelijk over de onverharde paden langs het Heemkanaal en finishen bij Ilion.  

Bestuurstafel 
Op dit moment zijn we redelijk compleet met vrijwilligers, maar het is altijd fijn wanneer we 
nieuwe mensen kunnen inwerken, zodat we in de toekomst ook garant kunnen blijven staan 
voor mooie wandeltochten. 


