Landgoederenpad
Op chique rond Arnhem
We lopen langs het spooremplacement en door Het Dorp van Mies Bouwman de stad al
weer snel uit en rijgen op deze wandeling alle pareltjes van landgoederen aan elkaar.
Achtereenvolgens doorkruisen we Mariëndaal, Boschveld, Lichtenbeek, Warnsborn, Hoog
Erf, Gulden Bodem, Zypendaal en Sonsbeek.

Routebeschrijving
Vanaf uitgang Sonsbeekzijde LA over trottoir ri. trap en parallel aan spoor. Bij brug RD,
nog langs spoor. Op driesprong met Brouwerijweg RD. Na huisnr 69 schuin RA omhoog,
van Wageningenstraat. Op Veluwestraat LA. Bij nrs 93/95 schuin RA, voetpad over gras.
Bij trappetje naar beneden en op splitsing RA, onverhard paadje achter huizen. Na het
einde van een hek op een splitsing bij een rood-wit paaltje scherp LA, asfaltpaadje en
twee keer meebuigen naar R. Bij ander paadje bij bankje LA. Direct op splitsing R
aanhouden langs hertenkampje. Meebuigen naar L en met bochten blijven volgen. Op
stoeptegelpad voor bebouwing LA. Gaat verder als asfaltpad. Op splitsing van
asfaltpaden RD. Kort daarna LA stenen trappen af, weg oversteken en RD, Tra.
Na krap 200 meter schuin LA, onverhard en smal voetpaadje ri. huizen en trappetje. Volg
stoeptegelpaadje tussen huizen. Bij weg RA. Aan eind LA. Op Callunastraat bij Sionkerk
RA. Bij Heijenoordseweg zebrapad oversteken, even naar links en direct RA fietspad,
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Diependalseweg. Je passeert bordje Mariëndaal en direct daarna schuin RA naar
theeschenkerij Hoeve Klein Mariëndaal. Op erf RA en LA langs theeschenkerij. Op
kruising RA, brede grindweg omhoog. Nu eerste beukenlaan LA. Deze laan uitlopen. Op
asfaltpad RA verder naar beneden. Op kruising RA, brede grindweg. Je passeert huis
Mariëndaal aan je linkerhand. Je passeert een wit hek en vervolgt grindweg RD. Steeds
RD richting berceau.
Door berceau RA. Aan eind bij bankje LA omhoog verder door berceau. Langs houten
hekjes doorlopen tot eind. Hier LA. Aan eind RA, eikenlaan omhoog. Bij asfaltweg LA.
Aan eind RA. Bij verkeersweg oversteken en schuin L langs hek Geldersch Landschap,
beukenlaan. Op kruising LA. Passeer theekoepel aan je linkerhand. Op vijfsprong dit
brede pad met bocht naar R volgen. Op kruising met asfaltweg RD, beukenlaan langs
bordje 'Lichtenbeek'. Op driesprong bij bankje RD en pad met bocht naar R volgen. Op
driesprong RA en dan pad langs bosrand volgen. Het pad uitlopen, aan je rechterhand
boerderij Lichtenbeek.
Daar LA, asfalt tussen hoge beuken. Wordt halfverhard. Steeds volgen. Op Y-splitsing
rechts aanhouden. Doorlopen tot kruising ruim 100 meter voor houten hek bij paaltje met
geel-rood. Hier RA over een beukenlaan naar drukke weg. Door klaphekje, weg
oversteken en RD, bomenlaan. Pad naar R negeren, RD richting huizen. Op driesprong
bij huizen RA. Op volgende driesprong RD. Op kruising RD. Je passeert grasland aan je
rechterhand en kort daarna schuin R aanhouden, paadje langs vijver. Aan eind bij brugje
aan je rechterhand LA en kort daarna RA. Op driesprong LA door klaphekje, paadje over
heideveld. Op kruising RD. Neem na paaltje met rode kop smal paadje RA ri. overstapje.
Overstapje over en RD.
Bij breed bospad RA en direct LA, pad omzoomd door jonge beuken. Dit pad op diverse
splitsingen steeds RD volgen tot breder pad bij vijvers. Hier RA en direct op kruising bij
stenen brug RD. Pad RD langs water volgen. Op driesprong waar water naar links buigt,
ga je LA. Langs bankje en brug over. Na brug schuin R aanhouden langs stenen
watergoot. Langs goot blijven tot plein voor Warnsborn. Volg asfaltweg. Bij witte huis aan
je linkerhand ga je RA, brede Bakenbergseweg. Nu eerste smalle paadje LA ri.
rododendrons. Op kruisinkje LA licht omhoog. Op kruisinkje RD. Bij asfaltweg oversteken
en RD. Bij brede bosweg schuin R oversteken naar beneden ri. bruggetjes.
Daar loop je naar het rechter bruggetje toe. Hier overheen en volg pad met aan je
linkerhand beek. Pad langs beek blijven volgen tot grasland. Hier RA, breed pad omhoog.
Bij bosrand LA. Doorlopen tot ster van zes paden. Je neemt tweede pad schuin L naar
beneden. Bij asfaltweg oversteken en RD, onverhard pad. Bij asfaltpaden LA. Op hoek
van hek aan je rechterhand RA, smal voetpaadje. Bij weg RA. Nu eerste weg LA,
Mauvestraat. Opnieuw eerste weg LA langs plantsoentje, Mesdaglaan. Op kruising
dubbele rijbaan oversteken en doodlopende weg in. Wordt stoeptegelpad. Bij Joris van
der Haagenlaan schuin R oversteken en volg onverhard pad door 'Gulden Bodem'. Op
kruising bij prullenbak RD bos in en direct in bocht van pad R aanhouden. Even daarna
kom je uit op ander pad, hier RA. Op viersprong bij bankje RD.
Pad volgen tot splitsing met asfaltpaden. Hier RA langs huis. Asfaltpad met bocht naar L
volgen tussen grasvelden. Op splitsing van asfaltpaden RD, je passeert bankje. Direct
daarna RA, smaller asfaltpaadje. Wordt onverhard. Sterk afdalen. Beneden voor houten

gebouw LA. Je komt uit op asfaltpad aan rand van Gulden Bodem. Hier RA naar weg. Bij
weg schuin L oversteken en volg paadje langs bordje 'Park Zypendaal'. Eerste pad
scherp LA naar beneden. Op kruising RD. Op volgende kruising ook RD. Op kruising
vlakbij weg links aanhouden ri. oude poort. Bij poort LA over asfalt. Op driesprong van
asfaltpaden bij zandbak met boomstronken scherp RA naar beneden. Neem eerste pad
schuin LA naar weg toe. Fietspad en weg oversteken en loop Park Sonsbeek in.
Voor water LA. Loop langs kop van vijver en buig even daarna met asfaltpad mee naar R
om andere kant van vijver heen. Na horeca pad naar L negeren en direct RA bruggetje
over. Direct op splitsing RD, pad oversteken en houten trappetjes omhoog. Zijpaadjes
negeren en RD. Verderop wordt pad breder. Op Y-splitsing van bredere paden RD. Je
komt uit bij rotonde. Hier RD, pad omhoog. Op kruising met aan je rechterhand
Belvédère RD. Op driesprong RD en direct op Y-splitsing R aanhouden. Je komt uit op
ander pad, hier meebuigen naar R. Je loopt parallel aan verkeersweg. Op Y-splitsing
brede pad omhoog aanhouden.
Boven op heuvel bij bankje R aanhouden. Voor hek van hertenpark RA. Op kruising met
asfaltpad LA. Op kruising van asfaltpaden RD. Op volgende kruising van asfaltpaden ook
RD. Aan het eind vóór helling LA. Steeds RD langs horeca en Witte Huis. Voor vijver RA
langs bankje en weer LA met vijver aan je linkerhand. Bij Sonsbeekweg RA naar
beneden. Bij stoplichten RA langs hek van Sonsbeek. Bij Molenplaats steek je LA
Zypendaalseweg over en loop je Bouriciusstraat in. Op Y-splitsing R aanhouden en kort
daarna klinkerweg oversteken, voor flat langs over stoeptegelpad en RA. Met
Bouriciusstraat meedraaien naar L en LA, Brantsenstraat in. RA richting station Arnhem,
Sonsbeekzijde.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
16 km
Start- en eindpunt
Centraal Station Arnhem, Sonsbeekzijde

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.

