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Sonsbeek en landgoederen
Een verrassende wandeling aan de noordkant van Arnhem. Eigenlijk lopen we steeds
langs de randen van de stad, maar we hebben eerder het idee dat we midden op de
Veluwe wandelen. Op station Arnhem nemen we via de tunnel over het spoor de uitgang
aan de Sonsbeekzijde. We wandelen al snel door park Sonsbeek langs vijvers en
beekjes. In het park zijn een bezoekerscentrum, watermuseum en diverse
horecagelegenheden. We komen langs kasteel Zypendaal en wandelen over de
glooiende randen langs beekdal, bos en open velden. Na de oversteek van de N785
lopen we over een eikenlaan en door de dennenbossen van voormalig landgoed
Schaarsbergen. Het tweede deel van deze wandeling gaat over de prachtige, glooiende
landgoederen Warnsborn, Vijverberg, Lichtenbeek, Boschveld en Mariëndaal. Deze
landgoederen staan garant voor veel landschappelijke variatie Groot Warnsborn met z'n
fraaie oranjerie, heideveldjes, graslandjes, brede beukenlanen en kronkelende paadjes,
beekjes en vijvers. We passeren een fraaie theekoepel op landgoed Boschveld en als
toefje op de pudding wandelen we door 'De Groene Bedstee' op landgoed Mariëndaal.
Langs het diepgelegen spooremplacement lopen we terug naar het station.
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Routebeschrijving
1. 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. 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. Links aanhouden langs Molenplaats. Klinkerpad gaat over in grindpad,
rechtdoor. Je passeert aan je rechterhand het Nederlands Watermuseum. Pad met
bochten volgen. Dan heb je een beekje aan je rechterhand. Op driesprong bij bruggetje
rechtdoor, nu asfaltpad langs een vijver. Op een kruising bij een brug met zwanen
rechtsaf over de brug en direct daarna het meest linkse asfaltpad. Op een driesprong
links aanhouden. Op een kruising bij bank en prullenbak rechtsaf, asfaltpad. Het gaat
over in een klinkerpad, omhoog. Aan het eind links, een breed asfaltpad. Op een kruising
bij een bank en prullenbak rechtdoor. Op driesprong rechtdoor, langs de vijver vervolgen.
Het eerste pad links via een houten bruggetje het water over. Aan het eind links en direct
daarna op driesprong rechtdoor langs Brasserie De Boerderij. Even voor het eind op
driesprong rechts aanhouden naar de asfaltweg.
2. Hier oversteken en even linksaf over fietspad. Op splitsing voor brug naar rechts en
direct links aanhouden naar beneden, het grindpad langs de vijver volgen. Op een
driesprong met beelden aan je linkerhand ga je rechtdoor, langs een tweede vijver. Het
pad gaat omhoog. Je komt uit op een asfaltpad en daar ga je links in de richting van
kasteel Zypendaal. Op een kruising rechtsaf over een grindpad. Je passeert aan je
linkerhand het kasteel. Op een kruising rechtdoor, een pad in de bosrand met aan je
linkerhand grasland. Aan het eind links en weer rechts, even verder langs bankjes, een
pad tussen de velden. Op een kruising linksaf langs de bosrand. Op een kruising bij
banken rechtdoor. Op een Y-splitsing voor een wit hek links aanhouden en direct daarna
ook links; je loopt dan in omgekeerde richting langs het grasland. Nu neem je na 200
meter het eerste pad rechtsaf naar asfaltwegen.
3. Deze asfaltwegen oversteken en rechtdoor langs een bordje 'Schaarsbergen', een
breed bospad. Steeds rechtdoor en aan het eind rechtsaf en vrijwel direct daarna het
eerste pad linksaf. Je passeert vlak achter elkaar een pad naar links en naar rechts.
Opnieuw een pad naar rechts negeren. Dan neem je het eerstvolgende pad naar links.
Aan het eind linksaf. Nu het eerste pad naar rechts. Op een kruising met een breder
bospad rechtdoor. Op een veelsprong rechtdoor. Op een kruising vlak voor een witte
afsluitboom rechtsaf. Op een kruising rechtdoor. Je komt uit bij een asfaltweg.
4. Hier even naar links over het fietspad. Direct daarna rechtsaf de weg oversteken en
rechtdoor langs een bord 'Schaarsbergen'. Op kruising direct daarna ook rechtdoor, Het
Lage Erf. Op driesprong linksaf langs een bordje 'doodlopende weg'. Bij huisnummer 23
rechts aanhouden over een smal paadje langs de rand van bos en grasland. Aan het eind
van dit pad in het bos linksaf. Direct daarna op een kruising rechtsaf. Op een volgende
kruising rechtdoor. Op een Y-splitsing rechtdoor. Op een kruising rechtsaf, een smaller
bospaadje naar beneden. Je komt uit op een asfaltpad; hier naar rechts. Nu het eerste
brede bospad links in de richting van gebouwen. Op een breed grindpad voor een
parkeerplaats rechtsaf. Het eerste pad links langs een stenen muur. Op kruising rechts
en direct met de bocht mee naar links. Op driesprong rechtdoor, je passeert aan je
linkerhand de Oranjerie. Waar de grindweg naar links buigt, ga je voor Groot Warnsborn
langs rechtsaf langs een bordje 'Honden aan de lijn'. Je steekt een ander pad over en
volgt een paadje langs een beekje. Je volgt het beekje tussen twee stenen muren in de
richting van een houten brug. Brugje over en rechtdoor.

5. Aan het eind rechtsaf. Op een driesprong rechtdoor, water aan je rechterhand blijven
volgen. Op een kruising met aan je rechterhand een stenen brug even rechtdoor en direct
daarna op een Y-splitsing schuin links aanhouden, bospad. Op een driesprong links
aanhouden. Op een vijfsprong en twee kruisingen rechtdoor. Het pad gaat stijgen, pad
met jonge beuken. Boven aangekomen op een splitsing van paden bij een bankje
rechtdoor. Naar beneden en je komt uit op een bredere bosweg. Hier even naar rechts en
direct weer scherp links, een smaller pad in de richting van een heideveld. Bij een
overstapje het draadhek over en een pad over de hei volgen. Op eerste kruising linksaf,
een breder pad over het heideveld. Zijpaden negeren. Op een kruising rechtdoor, het
brede pad over de hei blijven vervolgen. Aan het eind van het heideveld ga je door een
klaphekje. Je komt uit in de bocht van een brede grindweg, hier rechtsaf. Op driesprong
met aan je linkerhand een bruggetje rechtdoor. Je passeert een open veld aan je
linkerhand en dan een pad naar rechts negeren. Op een kruising rechtdoor en even
daarna op een driesprong rechts aanhouden in de richting van huizen. Na het eerste huis
aan je linkerhand op een splitsing links aanhouden, een graspad tussen hoge
eikenbomen. Rechtdoor in de richting van een wit hek.
6. Na het hek asfaltweg oversteken en rechtdoor door een klaphek, een brede
beukenlaan langs een bordje 'Lichtenbeek'. Op eerste kruising linksaf, halfverharde weg.
Deze weg steeds vervolgen. Op een driesprong met aan je linkerhand een huis ook
rechtdoor, nu asfalt. Op een Y-splitsing vóór een huis rechtdoor en direct daarna rechtsaf,
een onverharde weg langs de bosrand. Dit pad op de rand van bos en veld steeds blijven
volgen. Je passeert een bankje aan je rechterhand. Op driesprong daarna meebuigen
naar links. Op een kruising met dit pad meebuigen naar links, paaltje met blauwe kop.
Even daarna met de bocht mee naar links. Op een driesprong bij een bankje aan je
linkerhand rechtdoor, nu een beukenlaan tussen de velden door. Op kruising met een
asfaltweggetje rechtdoor langs een bordje 'Landgoed Boschveld'. Het brede grindpad
rechtdoor vervolgen, zijpaden negeren. Je passeert een theekoepel aan je rechterhand.
Het pad gaat dalen. Op een kruising rechtsaf, brede beukenlaan. Je passeert een wit
afsluithek, asfaltweg oversteken.
7. Rechtdoor langs een bordje 'Landgoed Mariëndaal', asfaltpad. Op driesprong linksaf.
Nu neem je het eerste onverharde pad naar rechts naar beneden langs een houten
afsluitboom. Beneden aangekomen op driesprong linksaf, beukenlaan. Het eerste pad
rechtsaf omhoog door de berceau. Voetgangerssluis passeren. Bij bankje met de bocht
mee naar rechts. Op een driesprong rechtdoor. Voetgangerssluis passeren. Aan het eind
van de berceau kom je uit op een kruising, hier scherp linksaf. Je passeert een bankje en
je volgt het pad omhoog. Gaat over in steeds stijgende beukenlaan in de bosrand met
aan je linkerhand open veld. Zijpaden naar rechts het bos in negeren. Vlak voor het eind
op een driesprong rechts aanhouden, je komt uit bij een asfaltpad en gaat naar rechts.
Waar het asfaltpad naar links buigt ga je rechtdoor, een brede grindweg in de bosrand.
Zijpaden negeren. Op kruising bij de theeschenkerij ga je linksaf naar Hoeve Klein
Mariëndaal. Na het gebouw rechtsaf over het terras. Aan het eind van het terras schuin
linksaf over een stoeptegelpad. Je komt uit op een asfaltpad. Hier ga je linksaf. Op een
splitsing bij P-21091/001 rechtsaf. Met de weg meebuigen naar links, Heijenoordseweg,
over het voetpad parallel aan het spoor. Vlak voor stoplichten de weg naar links
oversteken en het tegelvoetpad naar beneden volgen. Meebuigen naar rechts. Op
driesprong rechtdoor, de weg langs het spooremplacement blijven volgen,
Tormentilstraat. Gaat over in Noordelijke Parallelweg. Op driesprong met Brouwerijweg
rechtdoor, nog steeds weg langs het spoor blijven volgen. Ter hoogte van de fietsbrug
trap af, Tamboerpad en even verder ben je weer bij terug de ingang naar het station.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Station Arnhem, Sonsbeekzijde
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca
Aan het begin van de wandeling in park Sonsbeek: bezoekerscentrum Molenplaats
Sonsbeek, http://pers363.wix.com/molenplaatssonsbeek#!horeca-1/i3ga5, Grand Café
Aan de beek, http://www.grandcafeaandebeek.nl/ en Brasserie De Boerderij,
http://brasseriedeboerderij.nl/. Landgoed Groot Warnsborn: restaurant La belle source,
https://grootwarnsborn.nl/eten-drinken/restaurant-in-arnhem/. Aan het eind van de route
Theeschenkerij Hoeve Klein Mariëndaal,
http://www.hoevekleinmariendaal.nl/theeschenkerij.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-arnhem-noord/12719/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

Achtergrondinformatie
Park Sonsbeek
Sonsbeek is waarschijnlijk een verbastering van Sint Jansbeek, een spreng die is
aangelegd om diverse watermolens te laten draaien. Arnhem is niet ontstaan langs de
Rijn, zoals veel mensen denken, maar langs deze beek. Er zijn nog twee watermolens op
Sonsbeek: de Begijnemolen waar tegenwoordig het Watermuseum in gevestigd is en aan
de voet van de heuvel in de Sonsbeek¬weide de Witte Molen, die nog steeds koren maalt
en waar ook meel te koop is. Naast deze molen is een bezoekers¬centrum. Het park is in
zijn huidige vorm grotendeels aangelegd tussen 1775 en 1850 in de Engelse
landschapsstijl. Er zijn vijvers, watervallen, heuvels, bos en weide. Er staan ook enkele
boerde¬rijen. Het witte landhuis zelf is vanaf 1744 gebouwd in classi¬cistische stijl.
Mariëndaal
Omdat Landgoed Mariëndaal op de flank van de stuwwal ligt en wordt doorsneden door
een erosiedal, is het landschap hier flink geaccidenteerd. Van oudsher waren er op
Mariëndaal bronnen, die werden uitgegraven tot sprengenbeken om watermolens aan te
drijven. Voorbij de spreng is rond 1865 een berceau geplant, die ook wel de 'Groene
Bedstee' wordt genoemd. Een berceau is een pad waarlangs aan weerszijden bomen
staan, die aan de bovenkant met elkaar verbonden zijn. Zo is als het ware een tunnel
ontstaan. Zulke paden werden vroeger speciaal aangelegd voor dames van adellijke
families. Zij moesten er zo wit mogelijk uitzien, om zich te onderscheiden van het gewone
volk met een bruine getinte huid, ontstaan door het harde werk buiten op het veld. Zo
konden de dames van adel in de schaduw van de bomen toch genieten van de
buitenlucht.

