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Op de eerste voorjaarsdag ontmoeten we elkaar 
bij de watermolen. Het geruis van de stad la-
ten we achter ons. Speenkruid en bosanemonen 
verwelkomen ons in Park Sonsbeek, het oudste 
monumentale stadspark van Nederland. Aange-
legd in Engelse landschapsstijl in het begin van de 
negentiende eeuw, met een prominente rol voor 
hoogteverschillen en stromend water. 
We kijken tegen de heuvel op en zien dat veel 
mensen het park hebben gevonden. Gezinnen zoe-
ken de speelplekken op. Een paar ouderen schuift 
achter hun rollators over de verharde paden. Stel-
letjes klimmen naar de Steile Tuin en sporters in 
allerlei gedaantes schieten het bos in. We vragen 
een Turkse familie waarom ze hier zijn. De moe-
der lacht: ‘Ik ben blij dat mijn kroost even buiten 
komt.’
De watervalletjes hebben grote aantrekkingskracht 
op kinderen en geven het park zijn eigen klank. De 
eerste ijscokar van het seizoen staat bij de zwanen-
brug. We lopen langs de Sint Jansbeek, waarlangs 
ooit zeven watermolens stonden, de heuvel op. De 
geluiden van de natuur krijgen nu de overhand. Op 
het eiland in de grote vijver drogen aalscholvers 
hun veren. Reigers bouwen hun nest in de takken 
van het parkbos en ganzen scharrelen in het gras. 
En dat allemaal midden in de stad. 

De gezondste 
wandeling van 
Nederland
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Park Sonsbeek Arnhem (GD)
8 km

graag iets meer natuur in de wandeling
het blijft erg bij het spelen en bewegen.

in sloot en plas

in het bos

in de parken en tuinen

De Witte Villa in het Sonsbeekpark.

De Steile Tuin.
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Achter de vijvers gaat het beukenbos de hoogte in 
met slingerpaadjes en onverwachte doorkijkjes. 
In het amfitheater oefent een groep jongeren hun 
streetdance. Bovenop de heuvel zijn stadsboe-
ren druk met het seizoensgereed maken van hun 
volkstuinen. Het lijkt hier wel Frankrijk. Iets ver-
derop ligt het gebouwencomplex van Ziekenhuis 
Rijnstate. Zouden de patiënten vanuit hun vensters 
verlangend uitkijken naar het bos en de vijvers? 
Want als je ziek bent is er toch niets aanlokkelijker 
dan de natuur? 
We klauteren door een droge beekbedding; dit 
park zit vol verrassingen. Boven gekomen zeggen 
we tegen elkaar: het lijkt alsof we in drie etages 
hebben gelopen. De begane grond is het stadsni-
veau: toegankelijk te voet en gewield, uitstekend 
bereikbaar voor jong en oud. De tweede etage 
nodigt uit tot een flinke wandeling rond de vijvers. 
En de derde verdieping is het bos, voor de fitte en 
sportieve mens.
In de Steile Tuin is het druk. Ouderen zitten op 
de bankjes, jongens jongleren met een diabolo. 
Een peuter heeft ontdekt dat hij een balletje door 
een watergootje helemaal naar beneden kan laten 
rollen, en onvermoeibaar rent hij erachteraan. We 
kijken elkaar aan en zeggen: dit is gezonde natuur! 
Dicht bij huis, dicht bij het ziekenhuis, begaan-
baar voor iedereen. Wij wandelden de ‘gezondste 
wandeling van Nederland’. Park Sonsbeek staat 
voor ons model voor natuur dicht bij huis. Of je nu 
jong of oud bent, vitaal of met een beperking: in 
elke woonomgeving is wel een stukje natuur waar 
je naar buiten kunt. Natuur voor dagelijks gebruik, 
dat maakt je fitter en gezonder. Natuur die je huis-
arts op recept voorschrijft. Waarin je kunt herstel-
len en revalideren, en waarin je geest fit blijft. Die 
natuur houdt iedereen gezond. 

Lisanne van der Kruis en 
Rob Hoekstra
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Erik Heijmans en 

Jac.P. Thijsse, 1900

Jong en oud speelt in de Steile Tuin. Narcissen als bood-

schappers van het voorjaar.

Langs de St. Jansbeek.
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restaurant?

speciale plek?

mooi uitzicht?

Afstand

8 kilometer

Startpunt

adres?

Wandeltips

xxxx.

nog meer?

Bijschrift over 

bijzondere soort 

in 20-25 woorden

Bijschrift over 

bijzondere soort in 

20-25 woorden

Stichting Groen Be-

ter Best wil duurzame 

verbindingen creëren 

tussen vakmensen uit de 

natuur- en zorg-sector 

om zo beide sectoren 

meer van elkaar te la-

ten profiteren.

De stichting is in 2014 

opgericht met steun 

van het Innovatienet-

werk van het Ministerie 

van Economische Zaken. 

Groen Beter Best richt 

zich op natuurbeheer-

ders, zorgverleners, 

zorginstellingen, 

zorgverzekeraars, on-

derwijsinstellingen en 

gemeentes.

www.groenbeterbest.nl
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