Trappetjeswandeling
Park Sonsbeek en Zijpendaal. We maken een korte, maar stevige wandeling door
Sonsbeek en langs de rand van Zijpendaal. Verrassend hoe heuvelachtig het hier is en hoe
we op korte afstanden flink gaan klimmen en dalen. Verschillende soorten trappen die we
aan elkaar rijgen maken de wandeling extra spannend. Vanaf Molenplaats lopen we langs de
Jansbeek naar de Steile Tuin, waar onze eerste trappenloop begint. De tuin is aangelegd in
1999 toen werd herdacht dat Park Sonsbeek een eeuw in bezit was van de gemeente
Arnhem. We gaan het bos in en beklimmen een heuveltop, waar we kennismaken met de
trappen van de meditatiekuil die is gemaakt door de Indiase kunstenares Shilpa Gupta. De
route vervolgt naar een uitzichtpunt boven op de ijskelder en daalt weer af naar de vijvers.
Op en neer door het bos. Dan komen we in de Vlindertuin met z’n fraaie pyramide. We lopen
langs de rand van de volkstuinen met uitzicht op het glooiende landschap. Terug naar
Sonsbeek waar we steil omhoog gaan naar het openluchttheater en via stenen trappen
omhoog naar de hoge uitkijktoren Belvedère. We dalen af over houten trappen en maken
een laatste langzame klim naar de Apostelenberg. Op het laatste deel lopen we langs de
Witte Villa en het Watermuseum terug naar de Witte Watermolen en Molenplaats.

Routebeschrijving
1. Met je rug naar de ingang van Molenplaats Sonsbeek ga je rechtsaf en opnieuw
rechtsaf over het klinkerpad. Gaat over in een grindpad. Rechtdoor langs het
Watermuseum. Meebuigen naar rechts en op driesprong bij een bruggetje linksaf
langs water aan je rechterhand. Bij het volgende bruggetje links aanhouden over het
asfaltpad richting Zwanenbrug. Op kruising bij die brug rechtsaf en na de brug ook
direct rechtsaf. Na het Paviljoen linksaf richting trappen. Je betreedt de Steile Tuin en
gaat met de trappen omhoog. Je verlaat de Steile Tuin en je gaat nog een paar
trappen op. Dan linksaf. Je passeert een huis aan je linkerhand. Je komt uit op een
asfaltweg.
2. Daar ga je linksaf. Na het huis neem je het eerste bospad schuin rechts omhoog. Je
loopt door een hoog beukenbos. Een paadje naar rechts negeren. Direct daarna
linksaf naar de heuveltop. Bij de kuil met trappen naar beneden en weer omhoog.
Dezelfde weg terug en linksaf. Aan het eind linksaf naar beneden. Op splitsing bij
uitzichtpunt (rechtdoor via trappetjes) rechts aanhouden langs houten hek. Je
passeert een ijskelder aan je linkerhand. Je volgt het houten hek en je gaat via
trappen naar beneden. Op het asfaltpad rechtsaf. Op de splitsing bij een wegwijzer
rechtsaf, een brede grindweg. Je neemt het eerste pad linksaf omhoog. Op een
driesprong linksaf. Op een driesprong rechtdoor naar beneden. Trappen af en dan op
kruising rechtdoor, bruggetje over. Na bankje op driesprong even naar links en direct
weer rechts omhoog tot asfaltweg.
3. Asfaltweg en fietspad oversteken en rechtdoor de Vlindertuin in. Je verlaat de
Vlindertuin aan de andere kant omhoog. Je komt uit op een breder bospad. Hier ga je
rechtsaf. Langs de Scouting rechtdoor, je passeert een houten afsluitboom en je loopt
langs de bosrand en volkstuinen aan je rechterhand. Een pad naar links negeren.
Doorlopen tot een kruising. Daar ga je rechtsaf over het asfaltpad naar beneden in de
richting van een witte afsluitboom. Langs het hek en verder naar beneden. Fietspad
en asfaltweg oversteken richting klaphekje. Door het klaphekje en het grasland
oversteken naar het volgende klaphekje. Door het hekje en over het brede grindpad
rechtsaf.
4. Je passeert een bankje aan je linkerhand en direct daarna een pad scherp naar links
omhoog negeren. Even daarna neem je het eerste smalle bospad naar links steil
omhoog. Je komt uit bij een rotonde met bankjes. Daar aan de rechterkant om heen.
Je passeert twee paden naar rechts. En dan volg je het pad naar beneden. Even
daarna kom je op een veelsprong bij het openluchttheater. Hier ga je linksaf. Direct
daarna voor het openluchttheater linksaf, het brede grindpad om het theater heen
aan de linkerkant. Je loopt in de richting van de hoge uitkijktoren. Op de splitsing voor
de toren ga je even naar rechts en direct schuin links over de trappen omhoog naar
de Belvedère.
5. Boven aangekomen neem je het eerste pad naar rechts naar beneden. Het laatste
stukje via trappen. Op een kruising linksaf. Op de kruising vlak voor hekken rechtsaf.
Op Y-splitsing rechts aanhouden, het brede pad omhoog. Op de top (even met de
trappen omhoog voor het uitzicht) rechtdoor met de trappen naar beneden. Na de
trappen rechtdoor. Je komt uit op een ander pad voor een hek. Hier ga je linksaf. Je
volgt het pad langs het hek, gaat over in asfalt. Op een splitsing bij een wegwijzer
rechtsaf, verder langs het hek. Nu neem je het eerste pad linksaf richting Witte Villa.
Voor de ingang even naar rechts en direct weer naar links, asfaltpad. Langs de Wiitte
Villa aan je linkerhand. Op de kruising linksaf langs het terras aan je linkerhand en
afdalen richting water.
6. Op de kruising voor het water neem je het eerste asfaltpad naar rechts. Dat komt
voor een houten hek uit op een ander asfaltpad. Daar ga je rechtsaf langs het houten
hek aan je linkerhand. Asfalt gaat over in grindweg. Op Y-splitsing links aanhouden.
Gaat weer over in asfaltpad. Steeds langs het hek blijven lopen. (Wil je nog een paar

trappen bestijgen, dan kun je het Lorentz-monument bekijken.) Een bruggetje over en
linksaf langs het water. Nu op driesprong linksaf over het bruggetje en direct met het
grindpad meebuigen naar rechts. Je passeert de watermolen. Meebuigen naar rechts
over een bruggetje en linksaf over het grindpaadje langs het water. Je komt uit op
een klinkerplein. Daar ga je links tussen de gebouwen door en je bent weer terug bij
de Molenplaats.

Praktische Informatie
Start- en eindpunt
Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A, 6814 CL Arnhem, 026-4450660.
Openbaar vervoer
Station Arnhem, uitgang Sonsbeekzijde en korte aanlooproute. Je gaat op station Arnhem
vanaf het perron via de traverse over het spoor naar de uitgang Sonsbeekzijde. Bij
stoplichten oversteken en rechtsaf over het trottoir. Na de fietsenstalling de eerste klinkerweg
linksaf, Brantsenstraat. Op splitsing rechts aanhouden. Direct daarna rechtsaf,
Bouriciusstraat. Nu de eerste weg links en direct daarna rechts aanhouden en met de bocht
mee naar rechts naar beneden in de richting van het Sonsbeekpark. Weg oversteken en
rechtdoor, een klinkerweg in naar bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek.
Lengte van de wandeling
4 km.
Horeca onderweg
Molenplaats Sonsbeek, www.molenplaatssonsbeek.nl
Watermuseum, http://www.watermuseum.nl/
Grand Café Aan de beek, https://grandcafeaandebeek.nl/
Witte Villa, http://www.stadsvillasonsbeek.nl/
Palatijn, http://www.depalatijnarnhem.nl/
Route en tekst zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info www.wolfswandelplan.nl.
Van zijn hand vind je nog veel meer wandelingen in Arnhem, op de Veluwe en in de rest van
Nederland op Wandelzoekpagina: http://www.tragetochten.nl.
Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn
welkom op info@wolfswandelplan.nl.

