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Rondje kastelen 
en landgoederen

Kastelen en landgoederenroute op de Veluwezoom Kastelen en landgoederenroute op de Veluwezoom

Bij deze route bezoek je het westelijke deel van het gebied  
waarbij je door de gemeente Wageningen, gemeente Renkum en 
de gemeente Arnhem fietst. Dit is een prachtig gebied gelegen 
tussen Het Nationale Park De Hoge Veluwe aan de noordzijde en 
rivier de Nederrijn aan de zuidzijde. De ligging zorgt voor een 
bijzonder afwisselend landschap en vele schitterende panorama’s 
tijdens de fietsroute. Onderweg kom je langs verschillende
kastelen en landgoederen zoals Kasteel Doorwerth in Doorwerth, 
Landgoed Belmonte in Wageningen en Huis Zypendaal in Arnhem. 
Stap bij Landgoed Belmonte, tegenwoordig botanische tuin
Belmonte Arboretum, eens van je fiets. Door de unieke ligging 
boven op een stuwwal kun je hier genieten van verrassende
vergezichten over de Nederrijn en het karakteristieke landschap 
van de Betuwe. Het indrukwekkende Kasteel Doorwerth is tijdens 
de Tweede Wereldoorlog geheel verwoest en als ruïne
achtergelaten. Na een renovatie van bijna 40 jaar is het kasteel 
met voorburcht weer in oude glorie hersteld en gedurende het hele 
jaar te bezoeken. Huis Zypendaal is op alle zondagen gedurende 
de zomermaanden opengesteld voor bezoekers. Het interieur van 
dit buitenhuis uit de 18e eeuw is voor een belangrijk deel
afkomstig uit die tijd. 

Deze route leidt je door het oostelijke deel van de Veluwezoom 
waarbij je door de gemeente Rheden en gemeente Rozendaal 
fietst. De afwisselende landschappen geven je een goed beeld 
waarom dit stukje Nederland zo aantrekkelijk is voor mensen  
om zich hier te vestigen. Zo fiets je langs de IJssel en 
bijbehorende uiterwaarden maar kom je ook hoogteverschillen
en prachtige heidevlakten tegen in Nationaal Park Veluwezoom. 
De voornaamste kastelen en landgoederen die je tijdens deze
fietsroute passeert zijn het particulier bewoonde Kasteel Biljoen 
in Velp, Landgoed Middachten in De Steeg en Park en Kasteel 
Rosendael in Rozendaal. Zowel Landgoed Middachten als Park
en Kasteel Rosendael hebben prachtige tuinen waar je een
heerlijke wandeling kunt maken gedurende de zomermaanden.  
Ga in Park Rosendael op zoek naar de beroemde ‘bedriegertjes’, 
maar pas op dat je niet nat wordt! Ook het bijzondere interieur 
van de beide kastelen is op specifieke dagen te bewonderen en 
geven een goed beeld van hoe er vroeger geleefd werd.

KASTELEN EN LANDGOEDERENROUTE  
OP DE VELUWEZOOM
De Veluwezoom is bekend om ‘Gelders Arcadië’, het landschap van uitgestrekte 
landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. Je vindt hier bijvoorbeeld Landgoed 
Middachten, Park en Kasteel Rosendael, Huis Zypendaal, Kasteel Doorwerth en 
Villa Sanoer. Het heuvelachtige landschap heeft altijd veel aantrekkingskracht 
gehad op welgestelde families, die er hun landhuizen bouwden en de mooiste 
tuinen en parken aanlegden. Met de komst van de treinverbindingen in de  
19e eeuw kwamen steeds meer rijke westerlingen naar de landgoederenzone  
Gelders Arcadië om van dit unieke landschap te genieten en er hun ‘buitens’ 
aan te leggen. En van die vele buitens in dit gebied kunnen wij nog steeds  
genieten. De twee fietsroutes langs verschillende kastelen en landgoederen 
geven je een bijzonder kijkje in het leven van toen én nu.

Download voor meer informatie de gratis Gelders Arcadië app. Deze app staat vol  
filmpjes, foto’s en verhalen van de kastelen en landgoederen welke je thuis of op locatie 
kunt bekijken. Op die manier komt de veelal rijke geschiedenis van de locaties van het 
Gelders Arcadië echt tot leven!

FIETSROUTE WESTFIETSROUTE OOST
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Meer toeristische informatie?
Voor meer leuke fietsroutes ga je naar lekkerfietsen.nl.
 

 Visit Arnhem, Stationsplein 158C Arnhem
 VVV Rheden, Heuvenseweg 5a Rheden

regioarnhemnijmegen.nl of download de gratis VVV app.

© 2017. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. 
In opdracht van de gemeente Rheden. 
De inhoud van deze folder is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Alle informatie is aan wijzigingen onderhevig. 
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OOST > 42 KM WEST > 45 KM
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Knooppunten (tegen de klok in):  

VVV Rheden - 12 - 85 - 83 - 60 - 99 - 10 - 02 - 23 - 90 - 93 - 34 - 94 - 21 - 98 -  

61 - 74 - 63 - 25 - 65 - 66 - 34 - 67 - 71 - 72 - 77 - 21 - 69 - 53 - VVV Rheden

Knooppunten:  

Visit Arnhem - 94 - 52 - 39 - 53 - 37 - 09 - 08 - 02 - 20 - 06 - 81 - 61 - 80 - 41 -  

97 - 11 - 82 - 07 - 87 - 34 - 44 - 38 - 26 - 84 - 42 - 69 - 54 - 41 - Visit Arnhem



TIPS ROUTE WEST HORECAGELEGENHEDEN 
ROUTE WEST

LEGENDA

VVV Rheden, Heuvenseweg 5a, Rheden  
(aanbevolen startpunt Oost)

Visit Arnhem, Stationsplein 158C, Arnhem  
(aanbevolen startpunt West)

Leuke tips

Horecagelegenheden

Luisterplek Liberation Route Europe,liberationroute.nl  

Luisterplek Spannende Geschiedenis, spannendegeschiedenis.nl

HORECAGELEGENHEDEN 
ROUTE OOST TIPS ROUTE OOST

     DE DUNO
• Dunolaan 45, Heveadorp
Het voormalige landgoed is door de ligging 
op de stuwwal een geliefd recreatiegebied. 
De spectaculaire uitzichten en spontaan 
ontspringende beken maken de Duno in 
ecologisch opzicht uniek in Nederland.

     KASTEEL MIDDACHTEN
• Middachten 3, De Steeg
Rondom kasteel Middachten kun je  
genieten van eeuwenoude tuinen.  
Wandel langs statige bomen en bewonder 
de prachtige rozen in de rozentuin.

     KASTEEL DOORWERTH
• Fonteinallee 4, Doorwerth
Het stoere, middeleeuwse Kasteel  
Doorwerth is prachtig gelegen in de  
uiterwaarden van de Nederrijn. In de  
ingerichte vertrekken kun je de vroegere 
sfeer letterlijk zien, ruiken en horen.

     DOMEIN HOF TE DIEREN
• Arnhemsestraatweg 16, Dieren
Bij Domein Hof te Dieren vind je de groot-
ste ommuurde wijngaard van Nederland. 
Bezoek de wijngaard tijdens een van 
de Landgoedmarkten of middels een 
rondleiding.

      BELMONTE ARBORETUM
• Generaal Foulkesweg 94, Wageningen
Op het oude landgoed Belmonte is nu  
een van de grotere botanische tuinen in 
Nederland te vinden. Zowel de ligging als 
de collectie bomen, struiken en heesters 
maken deze tuin bijzonder.

     UITKIJKPOST DE POSBANK
• Beekhuizenseweg 1, Rheden
Vanaf dit uitkijkpunt heb je een schitterend 
uitzicht over het fraaie reliëf dat zelfs voor 
Nederlandse begrippen uitzonderlijk is.  
Zeker wanneer in augustus de heide  
prachtig paars kleurt.

     AIRBORNE MUSEUM  
      ‘HARTENSTEIN’
• Utrechtseweg 232, Oosterbeek
In Villa Hartenstein komen sinds 1978 
verhalen tot leven van Britse, Poolse  
en Duitse militairen en in de Airborne  
Experience ervaar je op indringende  
wijze het verloop van de strijd.

      PARK EN KASTEEL  
ROSENDAEL

• Rosendael 1, Rozendaal
Bezoek Kasteel Rosendael met een 
kasteeltour en geniet van de prachtige 
vertrekken en de collectie.  
Ontdek ook het omliggende park met  
de Bedriegertjes!

     HUIS ZYPENDAAL
• Zypendaalseweg 44, Arnhem
Huis Zypendaal is een prachtig 18e-eeuw-
se buitenplaats. Een belangrijk deel van 
het interieur is nog afkomstig uit deze tijd 
en in het museum op de hoofdverdieping 
te bezichtigen.

     LANDGOED BILJOEN
• Biljoen 1, Velp
De omgeving van het mooie waterrijke 
landgoed Biljoen is groen en aantrekke-
lijk om te wandelen en fietsen. Kasteel 
Biljoen is niet geopend voor publiek.

glk.nl/doorwerth

middachten.nl

domeinhoftedieren.nl

glk.nl/rosendael

glk.nl/biljoen

belmontearboretum.nl

airbornemuseum.nl

glk.nl/zypendaal

Hotel De Wageningsche Berg
Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Restaurant Campman
Hartenseweg 23, Renkum

Restaurant en Pannenkoekenhuis 
De Tijd  Wolfhezerweg 87, Wolfheze

Restaurant Schoonoord
Pietersbergseweg 4, Oosterbeek

Restaurant Trix ‘De Menthenberg’
Schelmseweg 1A, Arnhem

STAN&CO
Willemsplein 46, Arnhem

Pannekoekhuis Strijland
Groenestraat 1, Rheden

Restaurant Houtplaats
Schietbergseweg 28, Rheden

Landgoed Rhederoord  
Parkweg 19, De Steeg

Restaurant De Peerdestal
Zutphensestraatweg 50, Ellecom

IJssalon IJS-SOL
Zutphensestraatweg 1B, Dieren

Eeterij De Jutberg
De Jutberg 78, Laag-Soeren
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RONDJE KASTELEN EN LANDGOEDEREN


