Parkenpad
Door groen Arnhem
Arnhem is een échte parkenstad met een groene gordel van wel dertien prachtige parken
in een licht tot af en toe sterk glooiend heuvellandschap. Dit parkenpad knoopt een aantal
van die pareltjes aan elkaar. Achtereenvolgens Park Sonsbeek, Zijpendaal, Klarenbeek,
Angerenstein, Sacré Coeur, Presikhaaf en Thialf. 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. In Park Klarenbeek gaan we
serieus klimmen en dalen. Hier krijgt het landschap een bijna idyllisch karakter. De
Stenen Tafel is een bekend baken op hoogte. In de omgeving hebben we mooie
uitzichten over de stad. Karakteristiek voor Park Angerenstein zijn het gerestaureerde
landhuis en de Julianabeek die hier ontspringt en de vijvers van water voorziet. We zien
veel oude en bijzondere bomen in dit voormalige landgoed. Via het wat kleinere park
Sacré Coeur met het Indische monument Sawah Belanda komen we in Park Presikhaaf.
Bij het T-huis, de voormalige koepel aan de Sonsbeekzijde van het Centraal Station, is
het goed pauzeren. Op het laatste deel van de wandeling lopen we door het vrij recente
parkje Thialf naar de Parkstraat en via plantsoenen langs bijzondere fonteinen terug naar
het station.
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Routebeschrijving
Vanaf Arnhem CS neem je de uitgang Sonsbeekzijde. Bij stoplichten weg oversteken en
RA langs fietsenstalling. Eerste weg LA, Brantsenstraat. Op driesprong RA,
Bouriciusstraat. Bij huisnr 11 LA over stoep langs flat en schuin R aanhouden, nog steeds
Bouriciusstraat. Oversteken en RD ri. Molenplaats Sonsbeek. Hier R aanhouden tussen
Molenplaats en molen door. Gaat over in grindpad langs water. Meebuigen naar R over
brug en weer naar L. Opnieuw meebuigen naar L over brug en dan op driesprong RA
langs water. Op volgende driesprong RA metalen brug over ri. standbeeld. Op driesprong
LA en direct daarna aan het eind RA langs standbeeld ri. witte villa. Op Y-splitsing kort
daarna L aanhouden ri. villa.
Op kruising RD, passeer villa aan je rechterhand. Aan het eind LA langs Palatijn. Op
kruising van asfaltpaden RD. Op splitsing RD trappen af Steile Tuin in. Hek door en
verder via trappen naar beneden. Weer hekken door en je komt bij het Paviljoen. Voor
het water RA en LA Zwanenbrug over. Na de brug direct RA. Op driesprong RA en direct
weer op kruising LA. Op Y-splitsing R aanhouden ri. waterval. Bij waterval RA er onder
door en RD asfaltpad volgen. Meebuigen naar R langs bankje. Aan het eind van vijver bij
grote bank LA. Je neemt dan het eerste pad LA over bruggetje en aan het eind weer LA
ri. De Boerderij. Je volgt de rand van de vijver tot een driesprong vlakbij een weg.
Daar ga je RA en steek weg schuin L over. Fietspad oversteken en direct links
aanhouden Park Zijpendaal in, onverhard pad langs water aan je linkerhand. Pad gaat
omhoog en komt uit op asfaltpad bij huis. Hier LA langs huis en dan op kruising RA ri.
kasteel, grindpad. Je passeert het kasteel en volgt dit pad. Op splitsing van paden RD. Je
loopt daarna in de bosrand. Aan het eind L en direct weer RA langs bankje, pad tussen
velden. Op kruising aan bosrand RA. Dit brede bospad steeds blijven volgen, langzaam
stijgend met een lange bocht naar R en daarna naar L. Na het hoogste punt daal je weer
met een bocht naar R. Gaat over in asfaltpad. Op de eerste (ongelijke) kruising LA, een
onverhard bospad licht omhoog. Op driesprong met pad naar L ga je RD. Je loopt ri.
afsluitboom.
Na slagboom RA, grindpad langs bordje 'Park Zijpendaal' naar beneden. Pad gaat steil
naar beneden en gaat over in asfalt. Je passeert wit hek en komt uit bij weg. Hier
oversteken, door klaphekje en grasland oversteken naar volgend klaphekje. Door hekje
en op breed grindpad aan bosrand RA. Je passeert bankje en neemt snel eerste pad
scherp L bos in, omhoog. Op kruising RA. Op volgende kruising RD ri. uitkijktoren. Op Ysplitsing R aanhouden. Je passeert bankje aan je linkerhand en dan LA over trappen
omhoog naar Belvédère. Je houdt toren aan je linkerhand en daarna RD naar beneden.
Aan het eind RA en kort daarna LA naar hek, park uit.
Bij weg oversteken en LA. Direct schuin RA. Je komt uit in bocht van andere weg.
Lorentzlaan naar R negeren. Nu LA dubbele rijbaan oversteken en RA over trottoir langs
Dalweg. RD langs stadstuin Kweekland. Je passeert huisnr 70 aan je linkerhand en direct
schuin LA tussen hekken door, omhoog. Langs grote eik aan je linkerhand. Opnieuw
langs hekken en op asfaltweg RA. Neem nu tussen houten paaltjes door eerste
onverharde pad LA, je loopt tussen heggen. Eerste pad RA naar beneden, ook tussen
heggen. Bij Cattenpoelseweg RA. Na bushalte LA weg oversteken en via trappen
omhoog. Bovenaan op asfaltweg RA. Nu eerste weg RA, 't Fortpad naar beneden.
Tussen hekjes door. Weg oversteken en RD langs hek Klarenbeek.

Eerste klinkerpad LA langs bordje 'Park Klarenbeek'. Voor metalen paaltjes schuin R
omhoog via trappetje, volg grindpaadje langs bosrand. Bij asfaltpad L naar beneden. Op
asfaltweg LA. Kort daarna RA langs hek Klarenbeek, graspad tussen velden. Volgen tot
bosrand. Hier RD ri. Stenen Tafel. Bij asfaltpad voor Stenen Tafel RA en direct op
driesprong RA. Dit asfaltpad volgen langs banken en nog een Stenen Tafel, daarna
klinkerweggetje. Dit klinkerweggetje blijf je volgen. Op een Y-splitsing hou je het
klinkerweggetje L aan. Even later maakt het klinkerweggetje vlak naast een drukke weg
een bocht naar R. Daarna neem je het eerste onverharde pad schuin LA. Nu op kruising
LA naar weg. Je verlaat Klarenbeek, steekt de weg over en volgt tegelvoetpad.
Oversteken en grindpad in. Pad naar R negeren en bij hekjes aan je linkerhand via
trappetjes RD verder naar beneden. Je gaat langs houten hekjes en je komt uit op
klinkerweg.
RD Norbertijnenstraat volgen. Aan het eind RA. Even daarna trappen af. Na huisn37 LA
tussen huizen door trappen omhoog. Je komt uit op asfaltpad en je gaat RA. Pad naar L
negeren en RD langs Elfenbosch. Bij weg oversteken en RA. Bernhardlaan oversteken
en direct LA Park Angerenstein in, asfaltpad ri. huis. Bij huis L aanhouden over klinkers.
Na huis meebuigen naar R en tegenover toegangshek woning eerste asfaltpad LA. Direct
daarna op driesprong links aanhouden, fietspad. Kort daarna op Y-splitsing vóór beekje R
aanhouden, grindpad met aan je linkerhand beekje. Beekje oversteken en nu aan je
rechterhand vijver. Op asfaltpad RA. Je loopt tussen twee vijvers door. Op driesprong RA
en direct het eerste pad L ri. speeltuintje. Dan tweede pad LA ri. pergola. Onder de
pergola RA en direct weer LA. Op kruising met asfaltpad RD houten bruggetje over,
grindpad blijven volgen. Je komt uit op breed asfaltpad, hier RD ri. uitgang park.
Je loopt park uit en gaat LA. Naar hoofdweg toe en LA naar bushalte. Voor bushalte bij
zebrapad weg oversteken naar Vreedenhoff. LA over stoep en eerste weg RA,
Esperantolaan. Nu tegenover ingang tehuis LA park Sacré Coeur in en direct RA,
onverhard pad. Op driesprong RD, breed pad. Kort daarna LA. RD ri. bankjes en borden.
Op driesprong RD bruggetje over. Je passeert aan je linkerhand Sawa Belanda. Op Ysplitsing R aanhouden langs water aan je rechterhand. RD tot driesprong bij brug aan je
rechterhand. Hier RA brug over en op splitsing LA. Aan het eind LA bruggetje over en
direct RA. Je komt uit bij weg.
Hier RA spoor over. Na spoor R aanhouden langs blauwe hek van Hogeschool. Op hoek
van het hek mee naar R onder loopbrug door. Daarna het eerste pad naar L, Park
Presikhaaf in. Bruggetje over en schuin L over vlonderpad. Na vlonderpad schuin R over
gras, onder boog van boompjes door. Op kruising RD, verder onder boog van boompjes
door. Je komt dan uit op grasveld bij speeltoestellen. Hier ga je L over gras naar breed
asfaltpad toe. Daar ga je LA ri. flats. Op kruising van asfaltpaden RA. Bruggetje over en
je passeert T-huis aan je rechterhand. Asfaltpad RD vervolgen tot het eind. Hier RA ri.
station Presikhaaf.
Voor spoorviaduct dubbele rijbaan naar L oversteken en direct bij metalen hek aan je
rechterhand RA over gras. Aan het eind LA over graspad parallel aan spoor. Weg
oversteken en RD paadje langs spoor vervolgen. Je komt langs sportveldje uit bij een
weg. Hier ga je RA. Je komt uit in de bocht van een andere weg, hier RA, Merwedestraat
parallel aan het spoor. Op splitsing LA ri. tunneltje onder spoor door. Na tunneltje RA via
metalen hek, halfverhard pad parallel aan het spoor. Nu neem je het eerste pad LA langs
hoge populieren. Bruggetje over en RA, direct weer LA trappetjes op. L of R om het
grasveld heen. Opnieuw trappetjes op en ri. metalen hek.

Je verlaat Park Thialf en gaat RA. Je passeert Stedelijk Gymnasium aan je rechterhand.
Daarna eerste weg RA negeren. Even daarna op kruising RA, Emmastraat. Nu neem je
eerste weg LA, Parkstraat. Deze weg steeds RD volgen tot je uitkomt bij drukke weg.
Oversteken bij voetgangerslichten. Je loopt via asfaltpad park in naar vijvers toe.
Meebuigen naar R en steeds zoveel mogelijk langs het water blijven lopen. Bij kop van
vijver L meebuigen. Weg oversteken en RA met aan je rechterhand Musis Sacrum. Op
hoek bij fietswegwijzers RA voor Musis langs. Bij Stadskiosk LA ri. Bistro Piaf. Tussen
metalen paaltjes door, wegen oversteken en plantsoen in, R aanhouden. Op kruising met
aan je rechterhand Rembrandt RD, opnieuw R aanhouden in plantsoen. Weg oversteken
en ook nu R aanhouden ri. fonteinen. Langs fonteinen aan je linkerhand. Aan het eind
naar rotonde en LA Willemsplein ri. bushaltes. Aan het eind bij fietswegwijzers RA ri.
Arnhem CS.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
15 km
Start- en eindpunt
Station Arnhem Centraal

Deze wandeling maakt deel uit van een serie wandelingen Wandelen buiten de
binnenstad van Arnhem, een uitgave uit een reeks stadswandelgidsen
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl) van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig waarin
de wandelaar verrast wordt met een mer a boire aan bijzondere –soms zelfs voor inwoners
van die steden onbekende– kijkpunten.
Wandelauteur Rob Wolfs (www.wolfswandelplan.nl) en uitgever Bart van der Mark
(geboren en getogen Arnhemmer) sloegen de handen ineen en slaagden er bij elke
wandeling uit deze gids weer in elkaar te overtuigen van de schoonheid en diversiteit van
de Gelderse hoofdstad.

