ROUTEBESCHRIJVING
LA = linksaf; RA = rechtsaf; RD = rechtdoor; ri = richting
De wandelroute is totaal 16 kilometer en splitsbaar in twee stukken van 6 km (de Sint
Jansbeek) en 10 km (de binnenstad en Meinerswijk). Start en eindpunt zijn op Arnhem
Centraal Station.
In Meinerswijk zijn honden niet toegestaan.
Start: Arnhem Centraal Station
Ga op het perron via de loopbrug naar de uitgang Sonsbeekzijde. Steek de straat over en dan
LA. Eerste weg RA Pels Rijckenstraat. Op Burgemeestersplein LA, daarna Lawick van
Pabststraat (met bovenleiding trolleybus). Einde weg (met linksvoor een grote kerk) RD
Rembrandtlaan. LA Van Heemstralaan. Boven op de heuvel RA Gerard Douweg
(doodlopende weg). Na 100 m RA voetpad in van Park De Gulden Bodem.
Eerste pad LA (langs bosrand). Pad maakt na ± 300 meter bocht naar rechts; volgen tot
einde, dan de Zijpendaalseweg oversteken en voetpad in. Na 50 m scherp LA. Volg het pad
(links Casa Bianca) met een bocht naar rechts. Ga in het bos direct RA. Aan je rechterhand
ligt de spreng van de Sint Jansbeek.
Voorbij kasteel Zypendaal RD bomenlaan in. Dan schuin links water oversteken langs beeld.
Verder langs de andere oever. Steek fietspad en weg over en ga Park Sonsbeek in. Na
Brasserie De Boerderij twee keer RA (om de uitloper van de vijver heen). Volg het pad langs
het water (vijvers aan je rechterhand houden). Bij het Sonsbeekpaviljoen via de zwanenbrug
weer naar de rechteroever. RA ri watermolen, bruggetje over en na volgende brug LA langs
water. Voorbij de Witte Watermolen op grote weg LA.
Eerste weg LA (Sonsbeekweg); eerste weg RA (De la Reijstraat); einde weg RA.
LA onder spoor door en LA Jansbuitensingel, over het voetpad langs de fonteinen. Vanaf dit
punt ben je op het routedeel Rijn/Meinerswijk. (Hier RA voor station).
Voor Musis Sacrum RA en via Johnny van Doorplein Roggestraat in. Op Land van de Markt LA
Beekstraat. RA Broerenstraat (volg de beek), LA Nieuwstraat. Via trap naar Rijnkade en
onderaan LA. Bij brede (zit)trappen voor de brug omhoog; dan via de volgende trap omhoog
en RA de brug over.
Na brug over Rijn en groene rivier RA over fietspad. Bij fietsknooppunt 29 RD (Grote Griet)
en onder brug door. Eerste weg RA Meinerswijk in. Volg fietspad ri Castellum. Op viersprong
RD ri De Praets. Voorbij steenfabriek en woningen LA Meinerswijk (over oude dijk, later
grasdijk). Op halfverharde weg RA. Einde weg LA. Brug onderdoor en bij driesprong trappen
omhoog en over brug. Einde voetpad via zebra oversteken en LA (ri station). Vervolgens bij
voetgangerslicht oversteken en naar station.
Stukje struinen?
Ga op fietspad ri Castellum na ± 200 meter RA tussen twee wilgen door en houd schuin links
aan. Houd een groepje van drie wilgen aan je rechterhand. Ga voor die wilgen naar links en
vind het paadje door het gras. Dat paadje komt uit bij een water (aan de overkant zie je de
vogelobservatiehut). Houd links aan en je komt weer uit op het fietspad.

