Trage Tocht Arnhem (stadse tochten)
Auteur: Rob Wolfs
Klarenbeek en Sonsbeek
Arnhem is misschien wel een van de mooiste parksteden in Nederland. We maken een
prachtige wandeling door de groene gangen van de stad. Op het eerste deel van de tocht
duiken we naar beneden richting de Rijn. Langs de rivier bereiken we de Markt en de
Eusebiuskerk. Na de Spijkerbuurt wandelen we door Park Thialf en langs het spoor naar
Presikhaaf. Op het tweede deel van de route rijgen we pareltjes van parken aaneen en
het meest verrassend is nog wel dat we regelmatig gaan klimmen en dalen. Via park
Sacré Coeur en park Angerenstein lopen we naar Hoogte 80 met een fenomenaal
panorama over de stad en omgeving. We vervolgen onze route via de parken Klarenbeek
en Zijpendaal naar park Sonsbeek. Na een bezoek aan Watermuseum of
Bezoekerscentrum gaan we terug naar het station. Onderweg komen we veel horeca
tegen.

versiedatum: 21-03-2018

Routebeschrijving
1. Op station Arnhem uitgang Coehoorn, Kantorenplein. Langs busstation en door
tunneltje, weg oversteken en RA. Utrechtsestraat omhoog volgen richting museum. Je
passeert museumcafé. Direct na museum schuin L klinkerpad omlaag. Bij trap omhoog
naar L naar beneden. Op asfaltweg RA en direct LA, tegelvoetpad. Weg oversteken,
fietspad en voetpad oversteken. Bij trap LA naar beneden. Je volgt weg langs muur en
woonboten. Je gaat omhoog en vervolgt over tegelvoetpad. Dan RD klinkerweg,
meebuigen naar R. Pal voor B&B ga je LA, onverhard pad. Fietspad en voetpad
oversteken en RD onverhard pad.
Bij trappen RA omhoog. Op grasveldje naar stenen muur en daar LA naar beneden,
trappen. Klinkerpaadje naar beneden. Je komt uit op fietspad/voetpad. Hier LA langs
kademuur.
Onder brug door. Ter hoogte van nr 27 R aanhouden. Je loopt langs de Rijn. Bij de
waterval van de Jansbeek de trappen omhoog. Loop RD de Nieuwstraat in. Blijf de beek
volgen. Na een bocht naar rechts loopt de beek voorbij de Eusebiuskerk. Ga na de kerk
RA en na het Duivelshuis LA.
2. Loop RD tussen Paleis van Justitie en Gemeentehuis door. Oversteken naar
Walburgisbasiliek en RA. Direct weer LA ri. Airborneplein. Op splitsing voor plein LA.
Eerste asfaltpad RA onder tunneltje door. Op driesprong bij vijver RD. Doorlopen tot vlak
voor een beeld. Hier steeds R aanhouden naar de weg. Oversteken en Spijkerstraat in.
Op kruising met Spijkerlaan RA. Op kruising met Parkstraat LA. Op kruising met Pr.
Hendrikstraat RD, Parkstraat vervolgen. Aan het eind RA, Emmastraat. Op kruising LA
Thorbeckestraat. Je passeert Gymnasium en daarna LA via hekje Park Thialf in. Over
platform, trappen af en RA, meebuigen naar L. Even naar L, trappen af en op grind RA
langs bankje. Aan het eind LA. Doorlopen tot spoortalud en RA. Aan het eind door een
hekje en LA onder spoor door. Je komt uit in de bocht van een weg, hier RA. Waar deze
weg bocht naar R maakt, RD Merwedestraat. Maakt een bocht naar links en wordt
Amerstraat. Op kruisinkje LA naar spoor. Voor het viaduct RA, onverhard pad langs spoor.
3. Steeds volgen tot je uitkomt op fietspad en daar RA. Bij kruising Laan van Presikhaaf
oversteken en RA, tegelpad langs park aan je linkerhand. Eerste asfaltpad LA ri. T-huis.
Je passeert T-huis, bruggetje over en daarna op kruising LA. Steeds RD tot splitsing voor
grote gebouwen. Hier LA over fietspad/voetpad. Steeds RD, je passeert Natuurcentrum.
Met fietspad meebuigen naar R onder spoor door. Dan direct RA, Eleonorastraat. Gaat
over in fietspad. Verderop klinkerweg, meebuigen naar L. Bij asfaltweg RD langs bordje
Park Sacré Coeur. Op kruisinkje RD en op omgekeerde Y-splitsing RD naar water.
Langs water, brug over en op Y-splitsing L aanhouden omhoog. Paden naar R negeren.
Grindpad terugbuigend blijven volgen langs de vijver. Bruggetje over en op kruisinkje RA
en nog een bruggetje over. Bij toegangsweg naar Regina Pacis LA en drukke
verkeersweg oversteken. Door klaphekje en direct L over grasstrook langs hek tot bankje.
Daar rechts naar parkeerplaats, over de P en aan het eind LA. Op kruising LA, klinkerweg
langs Rennenenk.

4. Door toegangshek en daarna RA langs bordje 'Park Angerenstein', breed asfaltpad.
Nu het eerste grindpad schuin naar rechts. Pad buigt naar L, houten bruggetje over. Op
kruising RA, asfaltpad. Volgen tot ronde vijver en LA, direct daarna LA, klinkerpaadje
onder pilaren. Aan het eind RA, grindpad. Bij asfaltpad LA en op splitsing RD, grindpad
langs hek. Pad steeds volgen, zijpaden negeren. Je passeert een schoolgebouw, gaat
over in stoeptegelpad. Dubbele rijbaan oversteken en schuin R omhoog, grindpaadje. Op
driesprong van grindpaden RA. Meebuigen naar L en steeds RD. Trappen omhoog en
RA, onverhard paadje. Op kruising RD via voetgangerssluis, grindpad. Nog een keer
trappen omhoog. Op asfaltpad LA. Asfaltweg oversteken en RD trappen omhoog.
Grindpad omhoog volgen, op kruisinkje RD verder omhoog. Doorlopen tot de top, Hoogte
80. Voor het ronde stenen plateau LA naar beneden. Op Y-splitsing R aanhouden langs
speelplaats. Op Y-splitsing vlak voor weg L aanhouden, smal paadje naar beneden.
5. Monnikensteeg oversteken en RD langs bordje 'Park Klarenbeek'. Nu doorlopen tot
het eind en op klinkerweg LA. Op Y-splitsing R aanhouden, grindpad. Grindpad dalend
blijven volgen, RD. Op Y-splitsing links aanhouden. Op zessprong bij klinkerweg eerste
grindpad schuin R naar beneden. Op kruising RD omhoog bij volkstuincomplex. Op
kruising met asfaltpad RD. Pad blijven volgen langs grasdal en meebuigen naar L. Op
kruising LA afdalen over grasvlakte. Nu het eerste pad naar rechts tussen grasland door.
Aan het eind RA omhoog. Bij asfaltweg RD, smaller bospad omhoog. Zijpaden negeren
tot grote splitsing bovenop en LA naar verkeersweg. Bij druk kruispunt oversteken, iets
naar R en direct weer L, klinkerweg. Op driesprong LA. Bij asfaltweg L en direct R,
Diepenbrocklaan. Na Stayokay weg blijven volgen, nog steeds Diepenbrocklaan. Na
huisnummer 39 voor een wit-rood schrikhek, een smal paadje LA. Met scherpe bocht
mee naar L naar beneden. Op Y-splitsing R aanhouden verder naar beneden ri. weg. Bij
klinkerweg LA en Cattepoelseweg oversteken.
6. Aan de overkant RA en direct LA, Lisztstraat. Op Y-splitsing RD, Mahlerstraat. Op de
Beethovenlaan RD. Op kruising LA, Kluizeweg. Eerste weg RA, Daan Fockemalaan. Nu
eerste pad LA langs bordje 'Park Zijpendaal' naar beneden. Op kruising RD. Steeds RD
langs volkstuincomplex. Daarna op splitsing RD, breed bospad langs Scouting. Na dat
gebouw smal paadje schuin LA naar beneden langs rood-wit hek. Door de Vlindertuin tot
asfalt. Oversteken en langs bordje 'Park Sonsbeek' RD. Op splitsing voor water LA.
Zijpad naar R over bruggetje negeren. Meebuigen naar R en op driesprong LA, breed
grindpad langs bosrand. Doorlopen tot splitsing bij wegwijzer. Hier eerste pad schuin R
omhoog bos in. Pad naar L en pad naar R negeren. Kort daarna op Y-splitsing L
aanhouden. Op kruising RD en even daarna op Y-splitsing R aanhouden. Grindweg langs
de rand van het openluchttheater blijven volgen.
7. Op zessprong RD brede grindweg naar beneden. Op splitsing bij wegwijzer schuin
RD ri. grote vijver. Bij stenen bank LA, breed asfaltpad. Op Y-splitsing R aanhouden.
Even verder op splitsing bij brug LA. Even daarna op kruising R aanhouden ri. Paviljoen.
R aanhouden ri. Zwanenbrug. Brug over en LA langs vijver. Op splitsing bij bruggetje LA.
(Voor bezoek aan horeca en musea RD.) Na brug RA, asfaltpad ri. witte villa.

Pad steeds RD blijven volgen tot eind. Bij asfaltweg RA langs rand van Sonsbeek. Na
huisnummer 14 eerste weg LA langs water. Bij brug RA en direct LA langs water, De La
Reijstraat. Aan het eind RA. LA spoorwegviaduct onderdoor. Bij stoplichten RA
Willemsplein oversteken en LA bordjes ri. station volgen.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
atation Arnhem Centraal
OV
het eerste deel van de route (ca. 8 km) loopt aan de zuidkant van Arnhem CS naar
station Arnhem Presikhaaf. Het tweede deel van ca. 10 km gaat langs de noordkant weer
terug naar station Arnhem Centraal.
Lengte van de wandeling
18 km
Afkortingen
RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting.

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--stadse-tochten/15168/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

