
Met  de  Hond
Met de hond op pad: wandeling Marindaal 

op landgoed Marinborn Arnhem
Het landgoed de Mariënborn ligt op de zuidelijke stuwwallen van Arnhem.  De Mariënborn is een 
gebied dat bestaat uit de volgende landgoederen: Mariëndaal, Lichtenbeek, Boschveld, 
Warnsborn,Vijverberg, Hoog Erf en Westerheide. Deze wandeling is in het landgoed Mariëndaal. 
Dit gebied is vooral bekend om zijn “Groene Bedstee”. Verder vind je hier bos, sprengen en 
graslanden in een heuvelachtig landschap.  Deze route loopt door een losloopgebied, je hond mag 
de hele route loslopen. Omdat deze route op enkele plaatsen sterk heuvelachtig is,  is wandelen 
met een rolstoel of kinderwagen af te raden. 

Routebeschrijving
Voer Mariëndaal, 6813, Arnhem, in uw navigatiesysteem in, of....
Vanuit Arnhem volg je de Utrechtseweg (N225) richting Oosterbeek. Nadat je het 
bussinesspark aan de rechterhand gepasseerd bent, loopt de weg onder het spoor 
door. Daarna sla je de eerste weg rechtsaf (let op je kruist een busbaan!) en rijdt je 
door tot aan het eind van de weg, hier is de parkeerplaats. 

Start van de wandeling: parkeerplaats Mariëndaal met de witte slagboom van het 
Geldersch landschap. 
Markeringen: Op landgoed de Mariënborn zijn verschillende wandelroutes uitgezet. 
In het deel Mariëndaal is 1 route uitgezet van 3 km met rode markering. De 
markeringen zijn niet altijd heel duidelijk te zien, daarom moet je vaak wat verder 
vooruit kijken. 
Beschrijving van de wandeling: 
Bij het vertrek op de parkeerplaats kom je eerst een bord tegen, hierop is wat informatie over het 
gebied te vinden. 



Daarna volg je het pad rechtdoor en kom je aan je linkerhand 
een weide tegen. In deze weide zijn vaak koeien te vinden. 
Handig om je hond buiten de wei te houden. De boer loopt hier 
soms ook met zijn eigen hond rond. 

 Als je langs de weide loopt kom je bij de 'groene bedstee' (zie foto), je slaat rechtsaf en loopt 
deze 'bedstee' in. Onder de vele kronkelende takken lopend kom je bij een T-splitsing met een 
bankje. Een mooi plekje om evt. even pauze te houden en dit indrukwekkende stukje natuur eens 
goed te bekijken. 
Vervolgens loopt de route naar links en moet je een stukje klimmen. 
Hierna sla je rechtsaf en daarna twee keer linksaf en zo loop je weer langs de weide en een 
boerderij. Dan gaat de route rechtsaf en moet je weer steil omhoog. Je passeert vervolgens een 
slagboom en je slaat nogmaals rechtsaf. 
Hier kom je op een bredere weg. Deze weg is ook de toegangsweg voor de boerderij, dus houd je 
loslopende hond in de gaten. Op het einde van deze weg sla je rechtsaf. Op dit punt loop je best 
dicht langs andere (vrij drukke) wegen, dus ook hier even opletten. 
 Langs de akkers loop je vervolgens richting een kruising. Hier vind je ook nog een paar bankjes 
voor een eventuele pauze. Bij de kruising sla je rechtsaf. Bij de volgende kruising ga je links en bij 
de derde kruising ga je weer rechts. 
Hier kom je bij de kapel van het landgoed (zie foto). Deze Christuskoepel stamt uit 1939. Ook hier 
is een bankje te vinden. 
De route vervolgt zich naar rechts en als je dan naar beneden loopt en vervolgens links afslaat 
kom je bij  de sprengen. Hier kan de hond een verfrissende duik nemen. Via een paar kleine 
bruggetjes kom je bij een grotere witte brug. Deze steek je over en dan zie je het voormalige 
landhuis. Als je de weg naar rechts volgt kom je op de parkeerplaats en daarmee ook aan het eind 
van deze route.  

Alvast veel wandelplezier!
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