
Sint Jansbeekwandeling Arnhem                 
 
Sonsbeek, Zypendaal, Janssingels en Rijn. Sonsbeek is waarschijnlijk een verbastering van Sint 
Jansbeek, een sprengenbeek 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 Sonsbeekweide de Witte Molen, die nog steeds koren maalt. Een andere bron vermeldt dat 
het park is genoemd naar Anna van Sonsbeeck, een van de eigenaren van een van de molens, afkomstig 
uit het gelijknamige dorp bij Kleef. Naast de molen ligt bezoekerscentrum Molenplaats, waar onze route 
begint en eindigt. We maken een bijzondere wandeling langs de Sint Jansbeek van de bron tot de 
monding. In de parken Sonsbeek en Zypendaal is de beek een ingewikkeld complex van oude en nieuwe 
beeklopen, grote vijvers, watervallen, sprengkoppen en kwelplekken. Op deze wandeling zien we ze 
allemaal. Maar ook oude molenplaatsen, een kasteel en een ijskelder. Het tweede deel van de route gaat 
door het plantsoen van de Sint Janssingels en daarna door het drukke stadscentrum van Arnhem, waar de 
beek na lange tijd verborgen te zijn geweest nog maar onlangs weer boven water is gehaald. Natuurlijk ziet 
het er nu nog wat stenig uit, maar langzamerhand zal de beek zeker een groenere uitstraling krijgen. Met 
als kers op de pudding de plek waar de beek in de Rijn uitmondt.  

Routebeschrijving 
 

1. Met je rug naar de ingang van Molenplaats ga je linksaf richting Watermolen. Daar linksaf over 
klinkers tussen Molenplaats en Watermolen door, Molenpad. Rechts aanhouden en na de klinkers 
schuin rechts omhoog, een grindpad langs de beek. Meebuigen naar rechts, brug over en aan de 
overkant links het grindpad vervolgen langs de achterkant van het Watermuseum. Meebuigen naar 
links, brug over en direct rechts, grindpad langs het water aan je rechterhand. Op de driesprong bij 
een volgende brug aan je rechterhand rechtdoor, nu asfaltpad. Op de kruising bij de Zwanenbrug 
rechtdoor. Op een driesprong rechtsaf en even daarna op een kruising linksaf. Op een Y-splitsing 
rechts aanhouden. Je passeert de waterval aan je rechterhand en vervolgt het brede asfaltpad 
langs de vijver aan je rechterhand. Op een viersprong rechts aanhouden, verder langs de vijver. 
Met het asfaltpad meedraaien naar rechts en je neemt na het bankje het eerste asfaltpad naar links.  

 
2. Een weg en fietspad oversteken en rechtdoor Park Zypendaal inlopen. Je komt uit op een breed 

asfaltpad en gaat rechtsaf, licht omhoog. Op een driesprong verder rechtdoor. Nu neem je het 
eerste smallere grindpad schuin rechts naar beneden. Je loopt in de richting van water. Let goed 
op: waar dit grindpad bij het water naar links draait, ga je rechtsaf een smal graspaadje in. Je loopt 
langs de takkenhoop die op het pad ligt. Dit paadje om een nat bronbos heen met bochten blijven 
volgen. Je gaat een houten planken bruggetje over en je hebt dan zicht op de vijver aan je 
rechterhand. Dit paadje komt uit op een breder pad waar je rechtdoor gaat, een brede grindweg en 
tevens beukenlaan. Op de kruising bij een beeld aan je rechterhand ga je rechtdoor, de beukenlaan 
vervolgen. Je loopt de beukenlaan uit, passeert een huis aan je rechterhand en gaat even daarna 
op een kruising met een asfaltpad voor kasteel Zypendaal linksaf.  

 
3. Op een driesprong rechtsaf tussen kasteel en bijgebouwen doorlopen. Meebuigen naar links en dan 

bij een informatiebord over Zypendaal rechtsaf, een onverhard pad. Op een Y-splitsing rechtdoor, 
dit pad langs een metalen hek blijven volgen. Bij het huis Casa Bianca meebuigen naar rechts, nog 
steeds langs het hekje. Zijpaden negeren. Je daalt af, passeert een bordje ‘Park Zypendaal’ en dan 
ga je op een splitsing van diverse paden schuin rechtsaf omhoog in de richting van de sprengkop 
van de Sint Jansbeek, omheind met houten latjes. Je passeert de sprengkop aan je rechterhand en 
je vervolgt het pad in de richting van het kasteel. Over een houten planken bruggetje (aan je 
linkerhand zie je nog een sprengkop van de Sint Jansbeek) en je passeert het kasteel nu aan je 
rechterhand. Op een kruising linksaf, asfaltpad. Dit pad met een bocht naar rechts omhoog volgen 
en op een splitsing van diverse paden rechtdoor, het hoger gelegen onverharde pad tussen hoge 
beuken (dus niet naar beneden). Verderop, waar dit pad met een bocht naar links draait hou je 



rechts aan naar de trappen. Trappen af en voor de beek linksaf. Je komt uit in de bocht van een 
asfaltweg en fietspad.  

 
4. Hier ga je even naar links over het fietspad en direct naar rechts de weg oversteken richting een 

bordje ‘Park Sonsbeek’. Op het asfaltpad voor het water linksaf langs de vijver (of rechtsaf om een 
heen en weertje te maken naar de waterram en de plaats waar vroeger een molen heeft gestaan; 
let hier in de bocht van het pad ook eens op de kwelplekken tussen het groen, te herkennen aan de 
blauwige gloed over het water.) Je vervolgt het asfaltpad naar links langs de Brasserie. Na de 
Brasserie twee asfaltpaden naar links en naar rechts negeren. Je gaat daarna een houten planken 
bruggetje over (aan je linkerhand zie je hier een restant van een betonnen goot, waar vroeger een 
beekloop door stroomde). Hierna meebuigen naar rechts. Je komt na een bankje uit op een breed 
asfaltpad. Hier rechtsaf richting waterval langs de vijver aan je rechterhand. Op een Y-splitsing 
rechts aanhouden langs de vijver. Op de splitsing bij de grote stenen bank links aanhouden en 
direct daarna op de kruising rechtdoor, een bospad licht omhoog. Nu neem je het eerste pad 
rechtsaf, steil naar beneden. Op de klinkers rechtsaf en schuin links over een houten planken 
bruggetje. Je vervolgt een klinkerpad, trappen op en dan wordt het een bospad. Op een splitsing bij 
een houten hek rechtdoor langs het houten hek aan je rechterhand. Je passeert de ijskelder aan je 
linkerhand. Na de ijskelder meebuigen naar links. De trappen af en beneden op de brede asfaltweg 
rechtsaf. Je loopt tussen twee vijvers door en even daarna op de splitsing links aanhouden naar 
dezelfde stenen bank. Bij de bank linksaf. Op een Y-splitsing rechts aanhouden en even daarna op 
de driesprong met aan je rechterhand een bruggetje linksaf. Op een volgende splitsing rechtsaf en 
rechts aan blijven houden langs de vijver.  

 
5. Op de kruising bij de Zwanenbrug rechtdoor. Op een driesprong bij bankjes schuin rechts naar 

beneden. Na een bankje aan je linkerhand en even voor het standbeeld ga je rechtsaf, een smaller 
asfaltpaadje naar beneden in de richting van een houten hek. Bij het hek linksaf. Dit pad steeds 
blijven volgen (achter het houten hek zijn ook weer diverse kwelplekken te zien van de Sint 
Jansbeek). Je passeert op afstand de Witte Villa aan je linkerhand en je vervolgt het pad langs het 
hek. Verderop passeer je aan je linkerhand de karpervijver en je komt uit bij een verkeersweg. Hier 
ga je rechtsaf langs het houten hek en de Sonsbeekweide naar beneden. Doorlopen tot de bankjes 
bij het uitzicht over de Sint Jansbeek. Hier naar links de weg oversteken en aan de overkant De la 
Reijstraat inlopen, beek aan je linkerhand. Op de kruising bij de brug rechtdoor. Aan het eind voor 
de spoordijk rechtsaf. Linksaf onder het spoor door. Bij de fietswegwijzers rechtdoor richting 
centrum.  

 
6. De drukke weg oversteken bij de verkeerslichten en daarna vóór een grote alleenstaande plataan 

linksaf, een asfaltpaadje. Een klinkerweg oversteken en het rechter asfaltpad door het plantsoen 
blijven volgen langs diverse fonteinen en beelden aan je linkerhand (de Sint Jansbeek loopt hier 
ondergronds).  Bij het laatste beeld van Neptunus meebuigen naar links en direct daarna rechts en 
klinkerweg oversteken. Tussen metalen paaltjes door en rechtsaf. Even daarna opnieuw rechtsaf en 
kort daarna bij de ingang naar de parkeergarage linksaf. Dan loop je rechtdoor in de richting van 
Musis Sacrum. Wegen oversteken, langs de Brasserie en nog een keer wegen oversteken en 
rechts aanhouden langs Musis. Eerst klinkers, dan asfaltpad. Op de kruising voor de vijver (hier zie 
je bij een betonnen bak de beek in de vijver uitkomen) rechtdoor het pad langs de vijver aan je 
linkerhand vervolgen. Het pad volgen tot een groene elektriciteitskast aan je rechterhand. Hier steek 
je naar rechts de weg over en aan de overkant rechtsaf langs de Schouwburg.  

 
7. Na de Schouwburg linksaf, Koningsplein. Aan het eind na café De Roze Bunker aan je linkerhand 

linksaf, Beekstraat. Je volgt het klinkerpad langs de beek aan je rechterhand. Waar de beek 
ophoudt, ga je rechtsaf en je vervolgt langs de beek richting Eusebius. Na de Eusebius ook 
rechtdoor met de beek aan je linkerhand langs het Filmtheater Focus. Daarna ook de beek aan je 
linkerhand blijven volgen. Waar de beek stopt, ga je linksaf. De Turfstraat oversteken en rechtdoor 
de linkerkant van de Nieuwstraat volgen langs de beek aan je rechterhand richting Rijnkade. 
Rijnkade oversteken en via trappen naar beneden om te kijken waar de Sint Jansbeek in de Rijn 
uitmondt.  

 
8. Nu neem je dezelfde weg terug: Rijnkade oversteken en aan de andere kant van de beek 

teruglopen over de Nieuwstraat. Bij de Turfstraat oversteken, heel even naar links en direct schuin 
rechts de winkelstraat in, Weverstraat. Op de kruising met de Rijnstraat verder rechtdoor, dan Grote 
Oord. De Grote Oord gaat over in de Jansstraat. Bij de verkeerswegen schuin links aanhouden en 



twee keer achter elkaar oversteken. Aan de overkant bij wegwijzers rechtsaf richting Park 
Sonsbeek, Willemsplein. Onder de spoorbrug door en dan bij stoplichten rechtdoor weg oversteken. 
Bij de fietswegwijzer schuin rechts aanhouden, een voetpad naast een fietspad in de richting van de 
Sonsbeekweide. Bij het eerste huis langs de Zijpendaalseweg naar rechts de dubbele rijbaan 
oversteken en aan de overkant linksaf over het stoeptegelpad langs een houten hek. Je loopt weer 
terug naar het bezoekerscentrum Molenplaats.                                                             

Praktische Informatie 
 
Start- en eindpunt 
Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A, 6814 CL Arnhem, 026-4450660. 
 
Openbaar vervoer 
Station Arnhem, uitgang Sonsbeekzijde en korte aanlooproute. 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. Na de fietsenstalling 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.  
 
Lengte van de wandeling  
9 km 
 
Horeca onderweg 
Molenplaats Sonsbeek, www.molenplaatssonsbeek.nl, Watermuseum, http://www.watermuseum.nl/ 
Grand Café Aan de beek, https://grandcafeaandebeek.nl/, Witte Villa, http://www.stadsvillasonsbeek.nl/ 
Palatijn, http://www.depalatijnarnhem.nl/.  In het centrum van Arnhem vele horecagelegenheden  
  
Route en tekst zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info www.wolfswandelplan.nl.  
Van zijn hand vind je nog veel meer wandelingen in Arnhem, op de Veluwe en in de rest van Nederland op 
Wandelzoekpagina: https://www.wandelzoekpagina.nl/trage-tochten/lijst.php 
We zijn benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op 
info@wolfswandelplan.nl.  
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