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Voordat je kennismaakt met het centrum van Arnhem, maak je eerst een 
hele leuke, groene wandeling door het Sonsbeekpark. Daarin kuier je langs 
de Sint Jansbeek met maar liefst twee watermolens en kun je op de koffie 
bij Grand Café Aan de Beek. Wil je op hoog niveau iets nuttigen, dan doe je 
dat op het terras van de hooggelegen Witte Villa, beter bekend als stadsvilla 
Sonsbeek. 

Op zoek naar exclusieve modeschatten en onontdekt ontwerptalent? Dan is 
het Modekwartier in Arnhem the place to be, je komt er doorheen. Je vindt 
hier talrijke winkel(tje)s met alles wat je designhart begeert: van couture tot 
streetwear en van accessoires tot tassen en hoeden, altijd origineel en 
meestal handgemaakt. Uniek aan dit gebied is dat je hier rechtstreeks in 
het atelier van de ontwerper koopt. 

Na het Musis Sacrum wandel je door een prachtig park naar de winkel- en 
horecarijke compacte binnenstad. Daar kom je niet alleen over de bekende 
winkelstraten, maar ook door menig smal straatje met de leukste zaakjes en 
eettentjes, daar kun je lekker smullen! Onderweg ontbreekt natuurlijk een 
(horecarijk) stukje Rijnkade niet.
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Praktische informatie:

Start- en eindpunt:
station Arnhem CS (Sonsbeekzijde)
nabij Amsterdamseweg 15
6814 CM Arnhem
Coördinaten: 51°59’8” N   5°53’56” E

Leuke winkelstraten: Modekwartier, 
Kerkstraat, Kortestraat en Koningstraat

Gezellige horecalocaties: Molenplaats 
Sonsbeek, Witte Villa, Hommelstraat, 
Rijnkade, Jansplaats, Pauwstraat en 
Duizelsteeg

Bezienswaardigheden: Park Sonsbeek, 
modekwartier, Musis Sacrum, Eusebius-
kerk, Rijnkade, voormalig Postkantoor, 
Koepelkerk en station Arnhem Centraal

1. Verlaat het station aan de Sonsbeekzijde. Steek straat en 
fietspad over, LA en iets verderop scherp RA (Bouriciusstraat), ga 
aan de linkerkant van de weg lopen. Tegenover huisnr 9 LA en na 
de speelplek met een knikje RD de dalende weg blijven volgen 
(ook Bouriciusstraat). Aan het einde de straat oversteken en 
schuin naar links afdalen naar de 2 witte gebouwen; Molenplaats 
Sonsbeek (met horeca!) links en De Witte Watermolen rechts. 
Volg het klinkerpad daar tussendoor (Molenpad), iets verderop 
wordt dit een grindpad langs de Sint Jansbeek. Wat verderop zie 
je weer een watermolen, je gaat ruim daarvoor een brugje over 
en loopt dan aan de andere kant van de beek. Na die watermolen 
ga je weer een brugje over en direct daarna RA (wil je het grand 
café bezoeken, dan even rechtdoor en linksaf), je loopt nu weer 
aan de linkerkant van de beek. Aan het einde van het grindpad  
RA het brugje over. Op het 1e pad LA en aan het einde daarvan 
RA, je klimt nu langzaam naar een grote witte villa.
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Op de 1e kruising LA (Nijhoff-
straat). Op de volgende krui-
sing RA (Van Hasseltstraat) en 
daarna op weer een kruising LA 
(Marten van Rossemstraat). 
Aan het einde op de Hommel-
seweg RA (ondertussen loop  
je tot het Musis Sacrum in het 
Modekwartier, dus geef je ogen goed de kost).

3. Na de Coöp op de kruising nog even RD, ga aan de linkerkant 
lopen en tegenover huisnr 19 LA het Luthershofje in. In dat hofje 
LA, volg de haakse rechterbocht en verlaat wat verderop naar 
links dit hofje via een poortje. Gelijk daarna RA, verderop schuin 
naar links trap op en naar rechts weg volgen. Aan het einde RD  
de steeg in met bomen in het midden en links muurschilderingen. 
Aan het einde voor huisnr 523 RA (je bent nu op de Klarendalse-
weg, hier linksaf zijn ook nog wat modezaakjes te vinden).  
Aan het einde voor het spoor ook RA (Sonsbeeksingel).  
Op de kruising LA het spoor onderdoor. Aan het einde eerst de 
brede drukke weg oversteken en aan de overkant voor de kerk 
RA. Bij de grote kruising via de oversteekplaats de weg overste-
ken. Passeer het Musis Sacrum strak links van je. Direct op de 
hoek daarvan LA en na het trapbordes RD het park in, verderop 
zie je een vijver. Op de kruising daarvoor LA, wat verderop RA  
en blijf de asfaltpaden langs die vijver volgen.

4. Waar je om de vijver loopt, 
bij lantaarnpaal 21 en wat 
banken, het rechterpad (die 
langs de vijver blijft lopen) 
negeren, dus ga daar RD een 
tunneltje in, dat zie je al. 
Na dat tunneltje LA (Eusebius-
binnensingel).  

2. Daarvoor op de kruising RA, 
je ziet links die villa en daalt af 
naar een vijver. Strak voor die 
vijver RA, voor het hek LA en 
blijf langs dat hek. Aan het 
einde de drukke weg overste-
ken, op het grindpad RD (Sons-
beekweg) en daarna met een 

kort rechts/links-knikje wederom een drukke weg met 2 rijbanen 
oversteken, maak gebruik van het korte tegelpaadje daartussen. 
Aan de overkant voor huisnr 106-104 RA en kort daarna op de 
verkeerslichtenkruising LA (Jacob Cremerstraat). Ter hoogte van 
huisnr 19+21 RA de weg oversteken en RD (De Wiltstraat). 

Huis Sonsbeek, van oorsprong uit 1744, is een landhuis in het Park 
Sonsbeek gelegen op een heuvel met fraai uitzicht op de stad Arnhem. 
Het gebouw, dat in het verleden diverse bestemmingen heeft gehad 
(o.a. vanaf 1900 als hotel-pension), wordt lokaal veelal 'De Witte Villa' 
of 'Villa Sonsbeek' genoemd vanwege de witte façade, die vroeger 
overigens ook andere kleuren had. Sinds 1986 had het landhuis een 
meer museale functie en waren er regelmatig exposities. Van 1994 tot 
2004 was Sonsbeek Art&Design erin gevestigd. Nadien een brasserie, 
restaurant en wijnlokaal. Anno 2017 zijn er een grand café en verschil-
lende zalen gevestigd. In 1987 werd een smalle gracht om de Villa aan 
drie zijden aangelegd, die ruim tien jaar later weer werd gedempt voor 
de bouw van een zitterras. De Gemeente Arnhem heeft Stadsvilla 
Sonsbeek aangewezen als officiële trouwlocatie.
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5. Na huisnr 21 LA 
(Rodenburgstraat), 
ga rechts lopen. Op 
de verkeerslichten-
kruising RD en aan 
het einde op de 
Rijnkade RA. Na het 
terrasrijke deel RA 
(Nieuwstraat, met in 
het midden een 
beek), ga aan de 
linkerkant lopen. Op 
de verkeerslichtenkruising RD. Aan het einde de weg (Turfstraat) 
oversteken, aan de overkant LA en schuin RA (Weverstraat).  
Wat verderop zie je rechts een kerk. Op de 1e winkelstratenkrui-
sing RA (Vijzelstraat). Na huisnr 11 LA (Mariënburgstraat).  
Op het plein voor de Koepelkerk gelijk LA, links zie je het monu-
mentale oude postkantoor, daarna loop je over een horecarijk 
plein (Jansplaats). Aan het einde daarvan RA en bijna gelijk LA 
(Pauwstraat). Op de Korenmarkt niet te ver doorlopen, maar na 
het 1e gebouw links van je LA (Luthersestraat). Kort daarna RA  
de Duizelsteeg met leuke eettentjes in. Aan het einde RA (Hoog-
straat, staat aan het einde) en daarna LA (Korte Hoogstraat).  
Aan het einde gelijk RA (Nieuwe Plein) en bij de grote kruising  
zie je schuin naar links het station. Om daar makkelijk te komen 
eerst de brede weg helemaal oversteken en aan de overkant LA.

Waar je links een 
tunneltje ziet RA. 
Let op, loop er niet 
aan voorbij: tussen 
het 2e en 3e woon-
blok via een nauw 
zig/zag-hekje RA 
naar de kerk. Voor 
die kerk LA. Verder-
op zie je een par-
keerplaats (Sint 
Walburgisplein), op 

de straat daarachter RA (Beekstraat, staat wat verderop), blijf 
deze straat volgen, onderweg zie je rechts het politiebureau. Waar 
de klinkerstraat op de Sint Catharinaplaats naar rechts buigt RD 
de wandelzone in. Op de 1e kruising bij hoekhuis 2 RA (Nieuw-
stad). Op de volgende 1e kruising LA (Walstraat) en wat verderop 
bij het pleintje ook LA (Brouwersplein). Aan het einde van dit 
driehoekige pleintje schuin RA de De Gruyterpassage in. Daaruit 
komend op de 2e straat LA (Koningstraat). Na huisnr 67 RA (Arke 
Noach straat) en kort daarna op de 1e kruising LA (Kerkstraat). 
Aan het einde voor de Eusebiuskerk RA, op de hoek daarvan LA, 
na de kerk de weg oversteken en aan de overkant RA (Turfstraat, 
staat verderop).
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