
Info voor bezoekers aan park Sonsbeek 2019 

  

Tussen eind maart en september 2019 zijn er ingrijpende werkzaamheden aan de Apeldoornseweg. 

Park Sonsbeek is gedurende die tijd vrijwel niet bereikbaar vanaf de Apeldoornseweg en al helemaal 

niet per auto. Dus wilt u het park bezoeken voor een wandeling, een evenement of een bezoek aan de 

horeca? Gebruik dan de ingangen aan de Zijpendaalseweg bij de Molenplaats en Sonsbeek Paviljoen. 

  

Parkeren in parkeergarages 

Voor wie gewend is de auto te parkeren langs of in de buurt van de Apeldoornseweg: in 2019 is dat 

NIET MOGELIJK. Aan de Zijpendaalseweg is een beperkt aantal vrije parkeerplaatsen. Met de auto 

naar park Sonsbeek komen is dus geen goed idee. U kunt uw auto wel in een van de parkeergarages 

in de binnenstad parkeren en te voet naar het park komen. 

  

Openbaar vervoer of fiets 

Bezoek park Sonsbeek zoveel mogelijk te voet, per fiets of openbaar vervoer: er is een bushalte aan 

de Zijpendaalseweg (stadsbus 9), vlak na de Sonsbeekweg. Station Arnhem Centraal ligt op 5 

minuten lopen van het park. 

  

Route door het park 

Alle jaarlijkse evenementen vinden plaats op de vertrouwde plekken in het park. Dus ook op de Ronde 

Weide en bij de Stadsvilla. Alleen de route ernaartoe is anders dan u gewend bent. Wij vragen u 

dringend de ingangen aan de Apeldoornseweg te vermijden: u loopt dan over een bouwplaats, met 

alle gevaren van dien. U kunt naar de evenementen lopen vanaf de ingangen aan de Zijpendaalseweg 

bij de Molenplaats en Sonsbeek Paviljoen. 

 

Bezoek de horeca 

Stadsvilla Sonsbeek en de Palatijn zijn natuurlijk voor u geopend deze lente en zomer voor een hapje 

en een drankje.  

  

Werkzaamheden Apeldoornseweg 

Vanaf eind maart gaat de Apeldoornseweg volledig op de schop. Er wordt gewerkt aan de riolering, 

bushaltes, fietspaden, parkeerplekken en de weg wordt op het laatst opnieuw geasfalteerd. Er komen 

tijdelijke smallere rijbanen, waardoor het verkeer van en naar de stad sneller vastloopt. 

Eind augustus ligt de Apeldoornseweg er weer spic en span bij. 

  

Actuele informatie over de werkzaamheden aan de Apeldoornseweg vindt u op 

www.reconstructieapeldoornseweg.nl 

 


