
FOCUS AUDREY HEPBURN-WANDELING 

Leuk dat je kiest voor de Audrey Hepburn-wandeling van Focus Filmtheater Arnhem!  
In ongeveer 7,3 km kom je langs een aantal belangrijke plekken in Arnhem die een rol 

hebben gespeeld in het leven van Audrey Hepburn en in de geschiedenis 
van  Focus Filmtheater.

A  FOCUS FILMTHEATER OP HET AUDREY HEPBURNPLEIN 
Het plein waar je je wandeling begint werd in 2017 naar Audrey vernoemd, een 
paar maanden voor de opening van het nieuwe Focus Filmtheater op deze plek. 

B  STADSTHEATER ARNHEM 
Op 8 januari 1944 trad Audrey hier als veertienjarige op in een dansvoorstelling. 

C  SICkESzLAAN 7 
Audreys eerste Nederlandse adres. Hier woonde ze een aantal maanden samen 
met haar moeder en twee oudere halfbroers, Alex en Ian Quarles van Ufford. 

D  HUIS zIjPENDAAL 
Misschien wel een van de mooiste panden van Arnhem! Audreys grootvader 
(oud-burgemeester van Arnhem, baron Van Heemstra) huurde een aantal kamers in deze villa. 
Zelf woonde Audrey hier in 1939 een paar maanden. Ook haar tante Meisje en oom Otto van 
Limburg Stirum, waar Audrey een goede band mee had, woonden destijds in Huis Zijpendaal. 

E  BORSTBEELD AUDREY HEPBURN
Op 23 april 1994 onthulde cabaretier en Unicef-ambassadeur Paul van Vliet dit 
borstbeeld van Audrey Hepburn, gemaakt door kunstenaar Kees Verkade. 

F  WILLEMEEN
In 1973 begon Focus Filmtheater Arnhem hier als een klein filmhuis 
(onder de naam Filmhuis Arnhem) met nog geen tien vrijwilligers. Nu 
wordt het pand gebruikt als jongerencentrum en poppodium.

G  jANSBINNENSINGEL 8A
Van 1940 tot 1942 woonde Audrey hier op de tweede en derde etage. Ze zat op balletles 
en ontwikkelde zich tot een lokale beroemdheid. Eind 1942 verhuisde ze naar Velp. 
Haar oom Otto was dat najaar door de Duitsers gefusilleerd als vergelding voor een 
verzetsdaad, een grote schok voor de familie. 

H  DE kORENBEURS
In 1978 verhuisde Focus Filmtheater van Willemeen naar dit mooie monumen-
tale pand, midden op de Korenmarkt. In veertig jaar tijd groeide het filmtheater 
hier van een paar voorstellingen per week in één zaal naar meerdere voorstel-
lingen per dag in drie zalen. 

I  VOORMALIGE DANSACADEMIE
In deze voormalige dansacademie heeft Audrey een tijd haar 
balletlessen gevolgd. Daarnaast werd het in de jaren ’90 
gezien als een potentiële nieuwe locatie voor Focus Filmtheater, maar dit is 
nooit van de grond gekomen. Inmiddels is het monument het onderkomen van 
Collectie De Groen, de privé-kunstverzameling van Marjolein de Groen en 
Peter Jordaan, en de bijbehorende horeca Bar de Groen. 
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FOCUS AUDREY HEPBURN-WANDELING

Start: Audrey Hepburnplein 1, 6811 EH Arnhem A

Lengte: --- ca. 7,3 km of --- 5,5 km (zie onderaan)

TIP: Haal wat lekkers voor onderweg 
bij Focus | Eten + Drinken (binnen 
openingstijden). Je bent nu toch in de 
buurt… 

Met Focus Filmtheater en de Eusebius in de rug 
start je met de route:
(1)  Ga rechtsaf richting de Jansbeek.
(2)  Over het Vitessebruggetje, in 2017 onthuld door oud-

Vitessespeler Theo Jansen, ga je rechtsaf en volg je de 
Jansbeek tot de Beekstraat (politiebureau).

(3)  Steek over en volg de Jansbeek naar links en passeer 
de gekleurde glasboog van de Arnhemse kunstenaar 
Maria Roosen. 

(4)  Ga aan het einde van de beek rechtsaf. Aan je rechter-
hand zie je de achterkant van Stadstheater Arnhem. B  

(5)  Steek over en loop de Walstraat in, ga op de kruising 
rechtsaf.

(6)  Aan het einde linksaf tot het Velperplein. 
(7)  Steek over (pas op bussen) en loop voor Musis langs.
(8)  Steek nogmaals over en ga dan linksaf en meteen weer 

rechtsaf de J.P. van Muijlwijkstraat in.
(9)  Ga de eerste straat links, de Hommelstraat, en loop 

door tot het spoorwegviaduct.
(10)  Ga na het viaduct linksaf en na ca. 100 meter rechtsaf 

de Van Hasseltstraat in.
(11)  Loop nu helemaal rechtdoor omhoog tot het Graaf  

Ottoplein.
(12)  Ga rechts, steek de straat en het plein over.
(13)  Loop verder rechtdoor over de Nicolaïlaan.
(14)  Na ca. 100 meter, je kruist de Pontanuslaan, ga je 

linksaf de Sickeszlaan in. C

(15)  Vervolg je route en loop via het Sickeszplein door tot de 
Pontanuslaan en sla rechtsaf. 

(16)  Op de Apeldoornseweg ga je linksaf tot de voetgan-
gersstoplichten, waar je kunt oversteken om het Sons-
beekpark in te gaan. 

kOFFIEPAUzE: Tijdens openingstijden bij de Witte Villa of 
de Palatijn. Soms staat hier een mobiel koffiekarretje.
(17)  Loop aan de linkerzijde van de hertenweide het park 

in en loop rechtdoor over het asfaltpad. In een van de 
vijvers zie je het bekende ‘bosplanetarium’. Dit kunst-
werk van de Finse kunstenaar Henrietta Lehtonen heet 
‘Skies Captured’ en staat sinds 2001 in het park.

(18)  Buig bij de grote vijver naar rechts en ga linksaf het 
bruggetje over, ga dan weer links en volg de vijver.

(19)  Steek de weg over, waar deze naar links gaat, en be-
treed park Zijpendaal.

(20)  Loop rechtdoor langs het water en ga na ca. 500  
meter linksaf; loop naar de voorkant van Huis  
Zijpendaal. D

(21)  Keer na bezichting of bezoek - de villa is te  
bezichtigen - terug richting het Sonsbeekpark.  
Vervolg je route aan de rechterzijde van het park. 

(22)  Steek bij het Stadsboerderij de Teerplaats de weg over 
en loop het park in. 

(23)  Houd rechts aan en loop langs de vijvers.
(24)  Ga na de fontein rechtdoor, dus niet over de boogbrug, 

en ga dan rechts.
(25)  Loop voor het Watermuseum langs en ga dan rechtsaf 

het park uit.
(26)  Steek de Zijpendaalseweg over en loop het  

Burgemeestersplein op. 
(27)  Bovenaan op de driesprong vind je het borstbeeld van 

Audrey Hepburn. E

(28)  Verlaat het plein aan de linkerzijde en loop via de 
Sweerts de Landastraat naar de Zijpse Poort.

(29)  Loop aan de rechterkant onder de Zijpse Poort door. 
Rechts zie je Willemeen. F

(30)  Steek na de Willemeen links de straat over en ga dan 
rechts, loop langs een van de oudste bomen van Arn-
hem en ga op de Jansbinnensingel linksaf. G

(31)  Volg de Jansbinnensingel en ga rechtsaf het Jan Dom-
meringpad in tot op het Gele Rijdersplein.

(32)  Loop aan de overzijde de Bovenbeekstraat in en ga de 
tweede straat rechts, de Ruiterstraat.

(33)  Loop rechtdoor via Jansplein en Jansplaats en ga op 
de Janstraat rechts en daarna de eerste straat links, 
de Pauwstraat.

(34)  Loop rechtdoor tot op de Korenmarkt. Midden op de 
Korenmarkt vind je de Korenbeurs. H

(35)  Loop de Luthersestraat in tot de Rijnstraat, ga linksaf.  
(36)  Ga op de kruising rechts de Weverstraat in.      
(37)  Na 100 meter zie je aan de rechterzijde de voormalige 

Dansacademie. I

(38)  Vervolg de Weverstraat en loop door tot het startpunt 
van de wandeling. 

(39)  Einde. 

KORTERE ROUTE zonder Huis zijpendaal (2 km korter):
Vanaf punt (17): Loop links van de waterval richting de 
Zwanenbrug, steek daar over en ga dan meteen linksaf. 
Loop rechtdoor langs de vijvers en pak de route weer op bij 
punt (24).

MEER AUDREY?

Luister tijdens het wandelen naar de 
Audrey Hepburn-podcast.

Na de wandeling thuis met de  
beentjes omhoog? De programmeurs 
van Focus Filmtheater geven je graag 
een paar (online) filmtips met  
Audrey in de hoofdrol! 

OVER AUDREY HEPBURN
Actrice, danseres, stijlicoon en…. 
Arnhemmer? 

Met haar herten-
ogen en frêle  
gestalte was 
Audrey Hepburn 
(Audrey Kathleen 
van Heemstra 
Hepburn-Ruston, 
1929–1993) een van de mooiste 
filmsterren aller tijden. 
De actrice speelde in filmklassie-
kers als Sabrina (1954), Breakfast 
at Tiffany’s (1961) en My Fair Lady 
(1964) en won voor haar eerste 
hoofdrol in Roman Holiday (1953) een 
Oscar. Daarnaast was het haar grote 
droom om danseres te worden, 
zette ze zich jarenlang in als ambas-
sadeur voor Unicef en werd ze in de 
jaren vijftig en zestig een wereld-
beroemd stijlicoon, mede dankzij 
de creaties van de Franse couturier 
Hubert de Givenchy. 
Wat misschien niet iedereen weet, 
is dat de in België geboren ster met 
Britse nationaliteit een Nederlandse 
moeder had (Ella Barones van 
Heemstra) en dat ze in de oorlogs-
jaren, van haar 11e tot haar 16e, in 
Nederland woonde. In Arnhem om 
precies te zijn, en later in het naast-
gelegen Velp. Reden genoeg voor 
een wandelroute door Arnhem ter 
ere van deze bijzondere actrice!.

Audrey Hepburnplein 1  
6811 EH Arnhem 
info@focusarnhem.nl   
088 - 1900 666 (ma-vr 09:00-17:00)
www.focusarnhem.nl

OVER FOCUS FILMTHEATER
Focus Filmtheater is in 1973 begonnen  
als een klein filmhuis onder het dak van 
Willemeen met nog geen tien vrijwilli-
gers. In 1978 verhuisde het naar de  
Korenmarkt om daar in veertig jaar tijd 
van een paar voorstellingen per week in 
één zaal uit te breiden naar meerdere 
voorstellingen per dag in drie zalen. 

Het filmtheater bleef doorgroeien en 
in juni 2018 werd een grote droom  
werkelijkheid: op het Audrey Hepburn-
plein (voorheen Kerkplein) middenin de 
stad opende het nieuwe Focus Film-
theater. In vijf filmzalen en een open-
luchtzaal op het dak biedt Focus een 
afwisselend aanbod van actuele films en 
speciale evenementen. Onder één dak 
met het filmtheater vind je het ruim 
opgezette, sfeervolle café-restaurant 
Focus | Eten + Drinken, dat in een paar 
jaar tijd is uitgegroeid tot een culturele 
ontmoetingsplek voor een divers publiek. @Focusfilmarnhem

@focusarnhem


