knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Lola’s
Stella by Starlight
Meinerswijk
Stadsblokken
John Frostbrug
Buongusto
Graaf Otto
Park Sonsbeek
Stadsvilla Sonsbeek
Sonsbeekmarkt
Lazy King
Molenplaats Sonsbeek
Nederlands Watermuseum
Waterval
Huis Zypendaal
Nederlands Openluchtmuseum
Burgers’ Zoo
Garage Royal
Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Kröller-Müller Museum

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 34.10 km)

fietsroute stad in het groen

Begin bij Lola’s 1 tegenover Arnhem Centraal en fiets de Coehoornstraat in. Je komt langs

OVER DE ROUTE

uit komt, eerst een stukje naar links en de weg oversteken. Je draait dan zo het fietspad op

Deze fietstocht gaat door diverse natuurgebieden in en rond de stad, van rivierlandschap tot
soms heuvelachtig. Je moet dus wel flink trappen. Op veel plekken word je beloond met
prachtige natuur, maar er zijn ook leuke musea onderweg en heel fijne, verrassende plekken
om uit te rusten.

DE WIJKEN

Arnhem is een stad met heel veel stadsparken. Maar niet alleen ín de stad is het groen,
Arnhem is omsloten door natuur. Ten noordwesten van de stad ligt De Hoge Veluwe, ten

Stella by Starlight 2 . Je moet de brug over, maar daarvoor moet je, als je de Coehoornstraat

van de Nelson Mandelabrug. Aan de overkant van de Rijn blijf je het fietspad volgen tot je
rechts onder de brug door kunt. Volg dat fietspad een stukje tot je weer rechts het
Castellumpad in kunt slaan. Je bent nu in Meinerswijk 3 . Blijf het fietspad volgen en ga
rechts bij de Meginhardweg. Blijf deze weg volgen tot je weer onder de brug door bent. Sla
links de Stadsblokkenweg in 4 . Volg het fietspad tot je bij de John Frostbrug 5 bent. Fiets
er onderdoor en ga naar rechts. Dan draai je zo de brug op. Aan de overkant van de Rijn is

noordoosten de Veluwezoom en ten zuiden de Betuwe. Waar je de stad ook verlaat, je komt
overal in het groen terecht. Deze fietstocht gaat eerst naar de zuidkant van de stad, waarbij je
in de stad blijft en niet doorfietst richting Betuwe. De route gaat door de uiterwaarden aan de

beneden aan de brug het Airborneplein. Neem op de rotonde de eerste afslag. Je komt op de

andere kant van de Rijn. Op sommige plekken heb je hier het gevoel dat de stad heel ver weg

Apeldoornseweg. Sla verderop rechtsaf de Jacob Cremerstraat in naar Buongusto 6 en Graaf

is, totdat je toch ineens weer ergens een (kantoor)gebouw of brug bovenuit ziet torenen.
Verder waan je je hier helemaal buiten, in een nog ongerept natuurgebied met veel water,
dieren en wat overblijfselen uit de oudheid.

Otto 7 . Via de Sint Peterlaan ga je terug naar de Apeldoornseweg. Aan de overkant kun je de

Na het rivierlandschap fiets je door de stad, via de parken Sonsbeek en Zypendaal richting
De Hoge Veluwe. Voorbij het Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo kom je zo in de
naaldbossen terecht en de route loopt langs heidegebieden. Sommige stukjes komen langs

Eusebiusbuitensingel. Die gaat over in de Velperbuitensingel en je buigt rechtsaf bij de

fiets neerzetten om het Sonsbeekpark 8 te bezoeken, met onder meer Stadsvilla Sonsbeek
9 , de Sonsbeekmarkt 10 en de Lazy King 11 . Daarna fiets je via de Sonsbeekweg naar

beneden. Ga direct rechts de Zypendaalseweg op, langs de Molenplaats 12 en het

snelwegen of er onderdoor, maar dat is dan ook het enige waaraan je merkt dat er een stad in
de buurt is. Verder is het een oase van rust. Haal hier vooral even diep adem en doe je tegoed
aan de heerlijke bosgeuren.
De fietstocht eindigt op De Hoge Veluwe, die met haar zandverstuivingen, heidevelden en

Watermuseum 13 . Verderop in het park is de Waterval 14 . Ga rechts bij de Parkweg. Meteen

bosgebieden echt het summum is van Hollandse natuur. Het is wel een park met goede
fietspaden, uitkijkposten, horecagelegenheden en musea, dus het is niet helemaal ongerept.
Maar het is ook wel lekker dat er bewegwijzering is en af en toe een plek om uit te rusten. En
naast natuur is er kunst en cultuur. Zoals het Kröller-Müller Museum, met de op een na

de Wagnerlaan in. Voorbij het ziekenhuis neem je links de Cattepoelseweg. Volg die aan de

grootste verzameling Van Goghs ter wereld en een prachtige beeldentuin. Of het Jachthuis
Sint-Hubertus van de beroemde architect Berlage. Tip: in augustus en september staat de

aan het begin (bij B&B De Teerplaats) kun je de fiets even neerzetten om naar Huis Zypendaal
15 te wandelen (paar honderd meter). Rijd daarna over de Parkweg en ga aan het eind links

rechterkant omhoog. Je komt dan bij een rotonde waar je zo naar het Openluchtmuseum 16
of Burgers’ Zoo 17 rijdt. De route volgt de Schelmseweg naar rechts. Sla bij de Waterberg
linksaf (naar fietsknooppunt 49) en ga daarna naar fietsknooppunt 03. Je rijdt door het bos en

heide in bloei.

stukjes over de hei en komt uit op de Konigsweg. Sla linksaf en fiets langs de Oranjekazerne

WEINIG TIJD

tot je aan je rechterhand Garage Royal 18 ziet op Buitenplaats Konigsweg. Ga bij de rotonde

Meinerswijk & Stadsblokken + Park Sonsbeek + Nederlands Openluchtmuseum + Lazy
King + Kröller-Müller Museum

rechtdoor naar de ingang van Park De Hoge Veluwe 19 . Midden in het park ligt Museum
Kröller-Müller 20 .

1 LOLA’S - ETEN & DRINKEN

Het stationsplein is niet heel gezellig, maar binnen bij Lola’s is het dat wel. Vanaf hier kun je
het stationsgebouw goed zien en dat is wel erg bijzonder. Lola zelf heeft een patisseriecursus
gevolgd en dat proef je. Ze serveert overheerlijke zoetigheden bij de koffie. Je kunt hier ook
lekker ontbijten of lunchen, of iets meenemen voor onderweg.
stationsplein 13, http://lolasarnhem.nl, +0031(0)26-3826400, ma-di & do-vr 9.00-17.00, za-zo
10.00-17.00, ontbijt of 12-uurtje € 9,95, trein of bus arnhem centraal
2 STELLA BY STARLIGHT - ETEN & DRINKEN

Op loopafstand van station Arnhem Centraal drink je een lekker drankje in huiskamercafé
Stella by Starlight. De sfeer is hier ongecompliceerd, creatief en een beetje alternatief. Het
café is ook de publieke ingang voor het initiatief Coehoorn Centraal, een project voor een
levendige buurt met veel ruimte voor creatieve ondernemers. Die vibe voel je hier. Elke
woensdag en donderdag is er vanaf 21.00 uur livemuziek, door ArtEZ-studenten.
coehoornstraat 33, https://stellabystarlight.nl, +0031(0)6-10506081, di-vr 11.00-sluit, za 15.00sluit, € 16, tapbier € 2,40, trein of bus arnhem centraal
3 MEINERSWIJK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Als je via de Nelson Mandelabrug de Rijn over gaat, zie je rechts op de zuidoever Meinerswijk
liggen. Het is een uiterwaardengebied met konikpaarden, gallowayrunderen, een aantal wilde
zoogdieren en heel veel vogels, die je goed kunt bekijken vanuit de vogelkijkhut. Hoewel de
stad dichtbij is, lijkt ie hier even heel ver weg. Je bent midden in de natuur, maar er zijn ook
resten van een Romeins castellum en verschillende steenfabrieken te vinden.
meinerswijk, www.stadsblokkenmeinerswijk.nl, bus 5, 6, 7 fonteinkruidstraat
4 STADSBLOKKEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Aan de zuidkant van de Rijn liggen tussen de twee bruggen de Stadsblokken. De naam zegt
het al een beetje, het is een natuurgebied in een stedelijke omgeving. Vanuit de stad loop je
zo de natuur in. Er is hier meer beschutting dan in Meinerswijk. Voor dit gebied zijn er mooie
plannen, die de komende jaren gerealiseerd worden, zoals een stadsstrand met een
strandtent en een haven. De natuur moet hier verder zoveel mogelijk de natuur blijven, waar
je lekker kunt fietsen of wandelen.
stadsblokken, www.stadsblokkenmeinerswijk.nl, bus 4, 5, 6, 7 de praets
5 JOHN FROSTBRUG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dé brug te ver, dit is hem dan! Wat de John Frostbrug allemaal heeft meegemaakt, daar
kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Vroeger heette hij gewoon de Rijnbrug: de brug
over de Rijn die de stad Arnhem met het zuiden verbond. Na de Tweede Wereldoorlog is hij
vernoemd naar John Dutton Frost, die als luitenant-kolonel tijdens de Slag om Arnhem de
brug bereikte, maar er helaas niet in slaagde deze te veroveren op de Duitsers. Jaarlijks in
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september, als de Slag om Arnhem wordt herdacht, is de brug het decor van de Bridge to
Liberation Experience.
nijmeegseweg / john frostbrug, https://bridgetoliberation.nl, bus 2, 3, 14 airborneplein
6 BUONGUSTO - SHOPPEN

Buongusto is een stukje Italië midden in een woonwijk, met de lekkerste Italiaanse

10.00-23.00, zo 10.00-22.00, € 19, trein of bus arnhem centraal of bus 8 sonsbeek
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producten. Ze maken heerlijke broodjes, die je mee kunt nemen voor onderweg, en er is ook
huisgemaakte tiramisu of in de zomer echt Italiaans schepijs van de beroemde Talamini. En
als je in Arnhem gaat fietsen, mag je het allemaal eten, want je trapt het er zo weer af. Je
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kunt de verleiding iets mee te nemen voor thuis vast niet weerstaan, en dat betekent wel
extra trappen.
jacob cremerstraat 51, www.buongustoarnhem.nl, +0031(0)26-8802338, di-vr 11.00-19.00, za
11.00-17.30, bus 3, 13 jacob cremerstraat

NAME

Mirjam Lingen

7 GRAAF OTTO - ETEN & DRINKEN

Photography

Het fijne café Graaf Otto ligt in een woonwijk, dus je komt er veel buurtbewoners tegen.

David in den Bosch,

Beneden zit je gezellig in het bargedeelte en boven kun je heerlijk eten. Aan een tafeltje bij het

Eva Broekema, Rinus
Baak, Martijn Baudoin

raam heb je mooi uitzicht op deze gezellige buurt. Het eten is er goed; lekkere sandwiches of
salades voor de lunch, goede borrelhappen en ’s avonds is er genoeg te kiezen. Voor ieder
wat wils!

LAATSTE UPDATE

2019-05-29 11:17:04

jacob cremerstraat 103, www.graaf-otto.nl, +0031(0)26-8482299, di-zo 11.30-sluit (keuken tot
21.30), € 18, bus 3, 13 graaf ottoplein
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8 PARK SONSBEEK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Arnhem heeft vele parken, maar Park Sonsbeek is het bekendste. Het is een groot park met
veel hoogteverschillen; een wandeling hier voel je wel in je benen. Je kunt er uiteraard
wandelen, ontspannen, sporten of picknicken, maar er is ook veel te ontdekken. Bijvoorbeeld
een hertenkamp, uitkijktoren Belvédere, een ijskelder en een waterval. Er zijn regelmatig
openluchtconcerten en culturele festivals. Voor informatie over het park kun je terecht bij de
Molenplaats.
park sonsbeek, https://sonsbeek.nl of www.sonsbeekagenda.nl, trein of bus arnhem centraal

LOCAL

NAME

MIRJAM LINGEN

of bus 9 sonsbeek
9 STADSVILLA SONSBEEK - ETEN & DRINKEN

Als verstokte Randstedeling verhuisde Mirjam in 2008 – met een
beetje buikpijn – met haar gezin naar Arnhem. Ze werd vrijwel
direct verliefd op de stad, die volgens haar ‘het best bewaarde
geheim van Nederland’ is. Mirjam is graag buiten in het bos,
maar houdt ook van de stad. In Arnhem is alles binnen
handbereik: theaters, musea, bioscopen, restaurants, heel veel
fijne winkels en de natuur om bij te komen. Ze brengt veel tijd
door in haar keuken in de Arnhemse Burgemeesterswijk, waar zij
met liefde kookt voor velen.

Prachtig gelegen op een groene helling in het park is Stadsvilla Sonsbeek, in de volksmond
ook wel de Witte Villa genoemd. Vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht over het park en
de stad. Je zit hier echt heerlijk, maar ook binnen is het fijn en helemaal ingericht met
Arnhems design. De villa ligt op de Hartjesberg, misschien dat er daarom zoveel wordt
getrouwd. Een bruidspaar spotten op deze plek of ergens anders in het park is heel gewoon.
tellegenlaan 3, https://stadsvillasonsbeek.nl, +0031(0)26-4465200, di-vr 11.00-23.00, za
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