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Herontwikkeling leidt tot kwaliteitsimpuls omgeving

landgoed middachten
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Boerderij Oud Middachten heeft tot aan het recente verleden 
een belangrijke rol gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering 
van Landgoed Middachten. Inmiddels is deze agrarische 
functie vervallen en is een groot deel van de schuren gesloopt. 
Dit gegeven biedt Landgoed Middachten en de gemeente 
Rheden enkele belangrijke kansen. Zo kan met de (her)
ontwikkeling van onderhavige locatie de entree van zowel 
De Steeg als het landgoed een belangrijke kwaliteitsimpuls 
krijgen. Voor Landgoed Middachten betekent woningbouw een 
vervangende vorm van inkomsten uit erfpacht.

Versterken kwaliteiten
De opgave concentreert zich op de ontwikkeling van het gebied 
rondom en nabij boerderij Oud Middachten. De ontwikkeling 
betekent naast de locatie bij Oud Middachten ook een nieuwe 
invulling van de huidige camping aan de westzijde van de Van 
Aldenburglaan. Dit deelplan zal in tweede instantie worden 
ingevuld, in samenhang met de oever van de IJssel.
De wijze waarop nieuwe woningen worden toegevoegd, gaat 
uit van het versterken van het respecteren en versterken van 
aanwezige kwaliteiten. Zo wordt de laanbeplanting langs de 
Oversteeg hersteld en wordt de relatie met kasteel Middachten 
daardoor weer duidelijk. 

Bebouwing
Nieuwe bebouwing die wordt toegevoegd op de erven van 
de bestaande bebouwing wordt, net als de oorspronkelijke 

bebouwing, ontsloten aan de Oversteeg. De overgang van 
dichte bebouwing in het dorp naar een meer half-open karakter 
aan de randen en de doorzichten naar het open karakter 
van de IJsselvallei wordt gehandhaafd. Bebouwing die wordt 
toegevoegd op de erven van de bestaande bebouwing wordt 
niet in de zichtlijnen geplaatst, maar in het verlengde van 
de huidige bebouwing. In de visie worden circa 15 tot 20 
grondgebonden woningen toegevoegd aan de bestaande 
bebouwing. De nieuwe bebouwing wordt op losse erven of 
rondom een collectief erf achter de bestaande bebouwing 
geplaatst. 

Beplanting
De ruimte tussen de samengestelde erven wordt ingericht als 
boomgaard met verspreid staande fruitbomen, zoals die ook 
voorkomen op de huidige erven. De fruitgaarden zijn voldoende 
transparant om doorzicht richting de IJsselvallei te garanderen. 
De ruimtes zijn in principe openbaar toegankelijk en geschikt 
voor recreatief mede-gebruik voor bewoners van De Steeg. 
De laanbeplanting langs De Oversteeg wordt hersteld en 
de oevers van de IJssel ingericht als recreatieve zone voor 
bewoners van De Steeg. De eigen identiteit van Landgoed 
Middachten wordt versterkt door herkenbare elementen als 
de laanbeplanting langs de Oversteeg, de boerenhagen rond 
de erven, de boomgaarden tussen de erven, de familie van 
oude en nieuwe bebouwing tot en met de walnoot op het erf, 
passend bij het agrarische karakter van de dorpsrand.

Bijgebouwen hoeve oud Middachten..... .....maken plaats voor kleinschalige erfbebouwing.
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