
Park Sonsbeek kennismakingswandeling
vanuit Molenplaats (± 45 min.)

- Start op het voorplein van Molenplaats.
- Wandel langs het waterrad (bovenslagrad) van de Witte Watermolen (1480) 
- Volg het Molenpad langs de Jansbeek
- Steek bij de Waterspeelplaats de beek over en volg het pad langs de Moerasweide. 

(links het Joop Morsinkrad, dat geen molenstenen aandrijft)
- Steek opnieuw de beek over en sla rechtsaf langs de “opgeleide” beek 
- (let op het hoogteverschil tussen de beek en het maaiveld aan weerskanten)
- Blijf het pad volgen langs de Fonteinvijver en sla rechtsaf over de Zwanenbrug.
- Houd links aan langs het Paviljoen (Chinees restaurant) 
- Zie links een Moerascipres en de Kleine Waterval. 
- Wandel over de Hangbrug links en sla rechtsaf in de richting van de Grote Waterval.
- Wandel voorzichtig over een smal stenen bruggetje of onder de Waterval door 

(natte voeten!)
- Wandel langs de Grote Vijver richting de halfronde Tellegenbank en loop er links 

omheen. 
- Volg het pad langs de kop van de Koude Vijver (planeten)
o (Loop de trap links op en neem een kijkje bij de IJskelder)

- Vervolg het pad en wandel langs de Steile Tuin 
o Variant± Ga via het hek de Steile Tuin in en sla bij het kunstwerk linksaf, de 

trappen op. Wandel buiten de tuin rechtdoor tot voor Stadsvilla Sonsbeek
- Sla bij het Hertenkamp rechtsaf richting de Witte Villa (Stadsvilla Sonsbeek)
- Sla linksaf richting de parkingang
- Sla vóór de ingang rechtsaf en wandel langs het gazon met “The Lazy King”
- Wandel rechts langs de Karpervijver tot aan het hek van de Grote Weide 
- (in de in dezomer koeien)
- Sla rechtsaf en volg het pad langs het hek van de Moerasweide 
- (rechts het Monument van H.A.Lorentz de “Grootste Arnhemmer Aller Tijden”)
- Sla bij de oude eiken linksaf door het dal naar de Druppelbrug
- Sla over de brug linksaf en vervolg het pad langs de voorkant van het Watermuseum 

(rechts een blik in het ondergrondse deel van het museum)
- Wandel over het Jansveld door de hoogstamboomgaard (appels, peren, pruimen en 

mispels) terug naar het voorplein van Molenplaats
-
• Vertel zo mogelijk bij de infobalie wat u ervan vond

!!

!
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