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Welkom
in de binnenstad
De binnenstad van Apeldoorn staat bekend om haar compacte, 
gezellige winkelgebied waar een persoonlijke benadering hoog 
in het vaandel staat. Niet voor niets heeft de stad een hoge 
aantrekkingskracht op iedereen die van shoppen houdt!

Wat je misschien niet verwacht: in de  binnenstad is ook veel 
cultuurhistorie en kunst te vinden. Daarnaast is er volop ruimte 
voor creatief ondernemerschap waardoor steeds meer unieke 
winkelconcepten zich in de binnenstad vestigen. We werken 
continu aan een aantrekkelijk stadshart waarin van alles gebeurt 
en te beleven valt. Van monumentale gevels en panden die in 
oude glorie worden hersteld tot de leukste evenementen en heel 
veel gezelligheid in de vele cafés en restaurants. 

Laat je tijdens je bezoek verrassen door de bijzondere mix van 
horeca, kunst, cultuur, bekende ketens en lokale specialisten.
Geniet, in Apeldoorn verveel jij je geen moment!

Hella Soethof
Centrummanager Apeldoorn
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De inhoud van deze brochure is met de 
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Ontdek de 
binnenstad

De binnenstad van Apeldoorn heeft veel 
te bieden. Boetiekjes, cafés, concert- 
en danspodia, galerieën, terrassen en 
stadstuinen, grote modeketens, musea, 
restaurants en meer. Er is voor ieder 
wat wils op het gebied van cultuur, 
shoppen en uitgaan. Kijk af en toe ook 
eens omhoog naar de vele mooie gevels 
die in oude stijl zijn gerestaureerd, want 
de binnenstad kent nog vele overblijfsels 
van de kunststroming Jugendstil. Kom 
downtown Apeldoorn om te proeven, 
chillen, shoppen en genieten!
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Hoofdstraat

Deze straat is de thuisbasis van vele 
bekende landelijke en internationale 
ketens zoals Zara, H&M, Jack&Jones 
en Rituals. Daarnaast vind je hier ook 
speciaalzaken zoals mannenmodezaak 
Capital, De Nootzaak en schoenenwinkel 
Rethmeier-Bally. 

Zijstraten & Pleinen

Unieke winkeltjes, die typisch Apeldoorns 
zijn, vind je voornamelijk in de zijstraatjes 
en op de pleinen. Ze geven de binnenstad 
karakter en een eigen gezicht. Ben je 
in de Apeldoornse binnenstad, duik 
dan dus vooral even de zijstraatjes 
in! De verschillende pleinen bieden 
een verrassende plek voor de nodige 
versnaperingen tijdens het shoppen. 

Cultuur & 
Entertainment

In de Apeldoornse binnenstad komen 
muziek, dans, film, theater, beeldende 
kunst en verschillende vormen van 
entertainment samen. Het aanbod is 
groot, veelzijdig en er valt genoeg te 
beleven voor jong en oud. Of je nou een 
potje wilt bowlen of liever een expositie 
bezoekt: Apeldoorn heeft het. En het 
fijnste is dat alles op loopafstand van 
elkaar te vinden is. 

Horeca

Het centrum zit vol met gezellige 
bars, pubs en muziekpodia die garant 
staan voor een gezellig avondje uit. 
Van feestcafé tot eetcafé en van Irish 
pub tot ginbar. Apeldoorn heeft drie 
horecapleinen: Raadhuisplein, Leienplein 
en Caterplein. Maar vergeet ook vooral 
de Kapelstraat, van Kinsbergenstraat 
en Marktstraat met z’n talloze leuke 
cafeetjes niet.
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Openingstijden
Hoewel de winkels in de binnenstad 
allemaal hun eigen openingstijden hanteren, 
zijn de meeste winkels in het algemeen op 
de volgende tijden geopend.

Maandag  van 11.00 tot 17.30 uur
Dinsdag  van 10.00 tot 17.30 uur
Woensdag  van 10.00 tot 17.30 uur
Donderdag  van 10.00 tot 21.00 uur*
Vrijdag  van 10.00 tot 17.30 uur
Zaterdag  van 10.00 tot 17.00 uur
*koopavond

Koopzondagen en 
speciale openingstijden

Iedere eerste en laatste zondag van de 
maand is het koopzondag in de binnenstad 
van Apeldoorn. De meeste winkels zijn 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 
Daarnaast zijn diverse winkels ook iedere 
zondag geopend, waaronder Sting, H&M, 
Costes, en Hema in de Hoofdstraat en 
Mansion24 op het Leienplein. 
apeldoorn-binnenstad.nl/koopzondagen



Rituals
Je eigen spa thuis 

Geïnspireerd door eeuwenoude kennis en 
tradities heeft Rituals een fijne collectie 
home- en bodyproducten waarmee je je 
leven nét dat beetje extra geeft. Kijk bij een 
bezoek aan deze zaak ook zeker even naar 
de buitenkant van het pand! 
Raadhuisplein 2

Fashion Café
Eigenzinnig en betaalbaar! 

Stijlvolle, originele én vrouwelijke kleding 
die ook nog eens hartstikke betaalbaar is: 
shoppen bij het Fashion Café is voor iedere 
vrouw een feestje. Aan de wand doen 
oude schoolstoeltjes dienst als hoeden- of 
tassenpresentatieplateaus.
Asselsestraat 15 

Hotspots
Wist je dat Apeldoorn met de Hoofdstraat 
en alle straatjes en pleinen daaromheen 
meer dan twee kilometer winkelgebied 
heeft? Naast de welbekende winkelketens 
in de Hoofdstraat vullen de straten van 
Apeldoorn zich met leuke, unieke boetiekjes 
en kledingzaken. Deze adresjes zijn het 
ontdekken meer dan waard.
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Bla-Bla Stores
Een begrip in Apeldoorn 

Merken als Calvin Klein, Nikkie, Hugo Boss 
en Lacoste: Bla-Bla heeft het allemaal. 
De Apeldoornse binnenstad telt zelfs vier 
vestigingen: Trends, Deluxe, Classic en 
Women.
Korenstraat 3, 106 en 124

Mansion24
Van vinyl tot menswear 

Ga je naar Mansion24? Neem dan ruim de 
tijd, want uit deze unieke beleveniswinkel 
wil je voorlopig niet meer weg. Je vindt 
hier van alles: knisperend vinyl, een kapper, 
café en een brede collectie menswear. De 
winkel is ook op zondag open.  
Leienplein 5

Stijlparadijs
Hippe damesfashion 

Het Stijlparadijs in de Beekstraat is echt 
zo’n boetiek waar je uren blijft hangen. Laat 
je verrassen door de prachtige vrouwelijke 
kleding met een vleugje streetwear en de 
bijzondere sieraden die eigenaresse Jill 
verkoopt.
Beekstraat 28



Glitter en Glam bij VLVT

De van oorsprong Amsterdamse modezaak 
VLVT opende vorige zomer voor het eerst 
de deuren van hun nieuwe boetiek in de 
Korenstraat. Als je van glitter en glamour 
houdt, ben je hier aan het juiste adres. Een 
bezoekje meer dan waard!
Korenstraat 24

Laatste mode vers van 
de catwalk in Tommy 
Hilfiger store

De kleding van de talloze collecties van 
Tommy zijn te beschrijven als klassiek 
met een coole, casual twist en een 
vleugje elegantie en luxe. In de shop in de 
Korenstraat zul je dan ook ongetwijfeld 
slagen als je op zoek bent naar kleding in 
het hogere segment. 
Korenstraat 1

Hoogste kwaliteit 
sieraden bij Van Hell 
Juweliers

Met ruim 80 jaar ervaring en sieraden van 
toonaangevende ontwerpers, horloges van 
topmerken en prachtige trouwringen is 
een bezoekje aan Van Hell Juweliers een 
gouden zet! 
Hoofdstraat 120B

Chique & Classy
Apeldoorn heeft dan misschien geen P.C. 
Hooftstraat, maar wel een rijk aanbod aan 
leuke adresjes voor het hogere segment. 
Voor nét dat beetje extra…

14 15

Anna van Toor
Stijlvol en elegant

Van modeliefhebbers voor modeliefhebbers: 
daar draait het om bij Anna van Toor. Met 
een uitgebreide collectie aan stijlvolle, 
sportieve en eigentijdse kleding kan iedere 
vrouw hier slagen.
Leienplein 2 

Purdey
Tijdloze vrouwenmode 

Het Nederlandse modemerk Purdey staat 
voor tijdloze mode en vrouwelijke elegantie. 
Bij de winkel in de Korenstraat kun je 
terecht voor collecties vol stijlvolle en 
draagbare kleding. 
Korenstraat 5



Exclusieve vintage 
sportartikelen in PlanC

Onder de felgekleurde luikjes van Omnizorg 
is deze bijzondere one-of-a-kind-winkel 
gevestigd, waar je terecht kunt voor een 
breed aanbod aan exclusieve vintage 
sportartikelen. De collectie is nieuw en 
ongedragen, maar alle items zijn gemaakt 
tussen 1960 en 1985. Echt vintage dus!
Stationsstraat 30c 

Kringloopgeluk bij 
Kringloop Apeldoorn 
Centrum

De kringloopwinkel is natuurlijk bij uitstek 
geschikt om tweedehands parels te scoren. 
De meeste kringloopwinkels bevinden zich 
buiten de binnenstad, maar wist je dat we 
er ook één in de binnenstad hebben? Sla 
je slag!
Kanaalstraat 36 

Mooie merken voor 
weinig geld bij 
Appel & Ei 

Midden op het Raadhuisplein vind je Appel 
& Ei. Hier kun je terecht voor mooie dames- 
en herenkleding, schoenen en accessoires 
met een verhaal. 
Raadhuisplein 34 

Vintage & More
Tweedehands winkelen is altijd een goed 
idee. Het is goedkoop, origineel, goed voor 
het milieu en erg leuk om te doen. De 
binnenstad van Apeldoorn biedt tal van 
plekjes om tweedehands en vintage items 
te scoren. 

16 17

RePop Apeldoorn 
Designmeubelen

Op zoek naar een unieke eyecatcher voor 
in je woonkamer? Neem dan eens een 
kijkje bij RePop, een winkel vol vintage- en 
designmeubelen uit de jaren ’60 en ’70. 
Tussen het snuffelen door behoefte aan 
een break? Een deurtje verder vind je het 
knusse Klein Berlijn. Met verse groenten 
uit eigen groentetuin, een uitgebreide 
saladebar en goede fair trade koffie is dit 
een absolute aanrader.
Hoofdstraat 32 

ReShare Store
Goede tweedehandskleding 

In de Brinklaan vind je de ReShare Store 
van het Leger des Heils. In deze eigentijdse, 
frisse kledingwinkel scoor je kwalitatief 
goede tweedehands kleding en accessoires 
voor kleine prijsjes. Ook kun je eigen kleding 
die je niet meer draagt, ter plekke doneren 
aan het Leger des Heils.
Brinklaan 134



Capital
Exclusieve merken

De modebewuste man komt graag bij 
Capital: een winkel die niet zou misstaan 
in de P.C. Hooftstraat. Bij deze hippe 
mannenmodezaak vind je een breed scala 
aan exclusieve merken.
Hoofdstraat 137

State of Art
Breed aanbod mannenkleding 

Wisselende collecties met een ruim aanbod 
aan poloshirts, blazers en overhemden voor 
de man met een actieve levensstijl, dat 
kenmerkt herenmodezaak State of Art aan 
de Hoofdstraat. 
Hoofdstraat 144

Tempelman Exclusive
Van business tot casual 

Tempelman Exclusive biedt niet alleen 
kleding en accessoires voor de modern 
klassiek georiënteerde man. Ook trendy 
geklede jongeren vinden hun weg 
naar Tempelman Exclusive. Ontdek de 
uitgebreide collectie aan herenmode van 
business tot casual. 
Korenstraat 132 

Jac Hensen
Mannenmode voor iedere man 

Als je op zoek bent naar kleding voor 
speciale gelegenheden, ben je bij Jac 
Hensen aan ’t juiste adres. Daarnaast 
verkoopt deze herenmodezaak merken als 
Ted Baker en Dstrezzed. Reden genoeg om 
een kijkje te nemen!
Korenstraat 108

Suitable  
for men

Op stap met vrienden? Of ben je 
op zoek naar toffe winkels waar je 
als man een grote kans van slagen 
hebt? Dan mag je deze plekken als 
man (en overigens ook als vrouw) 
zéker niet overslaan.

18 19
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CODA

Een museum, archief en bibliotheek ineen: 
dat is cultuurhuis CODA. Breng een bezoekje 
aan een verrassende tentoonstelling of duik 
in één van de vele boeken die de bibliotheek 
rijk is. Met een speelkelder en een glijbaan 
waarmee je zo door de bibliotheek roetsjt, 
is dit voor kinderen een absolute aanrader.
Vosselmanstraat 299

Gigant

De leukste foute feestjes, theaterconcerten, 
arthousefilms, livemuziek op zondagmiddag 
en concerten van bekende (inter)nationale 
artiesten: het is slechts een greep uit het 
veelzijdige aanbod van poppodium en 
filmhuis Gigant. 
Nieuwstraat 377

Cultuur & 
Entertainment

In de Apeldoornse binnenstad komen 
muziek, dans, film, theater en beeldende 
kunst samen. Zo is er in Theater Orpheus 
altijd wel een toonaangevende toneel-, 
concert- of cabaretvoorstelling. Daarnaast 
kun je naar CODA museum en ACEC voor 
prachtige exposities en tentoonstellingen op 
het gebied van fotografie, beeldhouwkunst 
en meer. 
apeldoorn-binnenstad.nl/cultuur

Vue

Met een vriendinnengroep wegzwijmelen 
bij toffe films tijdens Ladies Night, met je 
kleintje voor het eerst naar de film tijdens 
de speciale Mini Mornings of gewoon 
genieten van een goede film? Bij het ruim 
opgezette Vue is alles mogelijk.
Nieuwstraat 381

ACEC

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. 
Dat weten ze bij cultuurinstelling ACEC maar 
al te goed. In deze tentoonstellingsruimte 
en activiteitencentrum krijgen beeldend 
kunstenaars volop de ruimte om hun 
bijzondere werk te exposeren. Daarnaast 
vinden hier regelmatig lezingen en 
workshops plaats.
Roggestraat 33

Theater Orpheus

Van cabaret tot toneel en van muziek en 
dans tot de beste musicals.. Bij Theater 
Orpheus beleef je gegarandeerd een 
heerlijk avondje uit.
Churchillplein 1 

The Game Box

Hier kan iedereen, van jong tot oud, naar 
hartenlust gamen op de allernieuwste 
arcadespellen. Er zijn actieve games zoals 
basketballen en airhockey, maar ook de 
beroemde muntschuivers, flipperkasten, 
MotoGP racers, autoracers en een Crossy 
Road spel ontbreken niet.
Hoofdstraat 159

Bowlen in hartje 
binnenstad

Strike! Of jouw bowlingbal nou steevast 
in de goot belandt of je de sterren van de 
bowlingbaan speelt: bij Bowlingcentrum 
Apeldoorn is iedereen van harte welkom. En 
ken jij de bijzondere arrangementen zoals 
‘Puntzak bowlen’ en ‘High Heel’ bowlen al? 
Nieuwstraat 66
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Kids
Op zoek naar een ideeën voor een uitje met 
het hele gezin? Bekijk onze highlights voor 
de binnenstad!

Oranjepark

Eropuit met kinderen? Sla dan zeker een 
bezoekje aan het Oranjepark niet over. 
Neem een goedgevulde picknickmand, wat 
spelletjes en een kleedje mee en je hebt 
gegarandeerd een heerlijke middag. 

Hedgehog & Deer

In de Korenpassage vind je Hedgehog & 
Deer: een betoverende winkel met spulletjes 
voor de babykamer, kraamcadeaus, baby- en 
kinderkleding, maar ook lifestyle producten. 
Korenpassage 29

Spellenwinkel  
De Wammus 

Een winkel vol leuke spellen voor ’t hele 
gezin: waar vind je dat deze dagen nog? Bij 
De Wammus kun je terecht voor een grote 
collectie aan kaartspellen, bordspellen, 
legpuzzels en nog veel meer. Game on!
Kapelstraat 7

Vue

Bioscoop Vue in hartje centrum biedt 
een zeer gevarieerd programma met de 
nieuwste films. Iedere zondagochtend 
kunnen de allerkleinsten in hun eigen tempo 
kennis maken met de magie van film tijdens 
speciale Mini-mornings!
Nieuwstraat 381

Paviljoen Amalia

Pannenkoeken eten staat bij de meeste 
kleintjes gelijk aan één groot feest. Strijk dus 
eens bij Paviljoen Amalia in het Brinkpark 
neer, waar je nog echt ouderwetse 
gezelligheid aan tafel ervaart. Na een 
dagje binnenstad gaat een ambachtelijk 
gebakken pannenkoek of bord poffertjes er 
bij je kinderen vast wel in!
Brinklaan 145
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WAAR

Bij WAAR kom je voor een goed cadeau 
met een goed verhaalalle producten in 
de winkel zijn duurzaam, fair trade of 
ecologisch verantwoord geproduceerd.  
Voor de kleintjes is er een superleuke 
speelhoek ingericht.
Marktstraat 1A

Wereldwinkel

Bij de Wereldwinkel koop je de mooiste 
spullen uit alle windhoeken van de wereld, 
waar de makers ook nog eens een eerlijke 
prijs voor krijgen.   Met een beter cadeau 
kun je toch eigenlijk niet aankomen?
Brinklaan 36

Flying Tiger

Bij deze Deense winkelketen kun je 
naast allerlei Scandinavische design-
hebbedingetjes ook terecht voor ver-
rassende en originele cadeaus.
Hoofdstraat 104

Gifts
Apeldoorn kent vele winkeltjes waar je 
leuke, originele cadeaus kunt scoren. Van 
ecologisch verantwoorde cadeauartikelen 
tot handgemaakt moois én voor elk budget.

Onze favorieten
De Graaf van Vlaanderen

Aan de rand van het Caterplein vind je dit 
Belgische biercafé met restaurant. Ruim 
150 Belgische speciaalbieren op de tap.
Hoofdstraat 176

Ale House

Het grootste speciaalbiercafé van 
Apeldoorn midden op het Caterplein met 
16 bieren van de tap en maar liefst 165 
flesbieren. 
Hoofdstraat 202

Wijnbar & Tapperij  
Den Olifant

De keuze is reuze bij Den Olifant: deze bar 
heeft zelfs zijn eigen bier. Vergeet niet de 
legendarische borrelplank erbij te bestellen! 
Kapelstraat 9

Brouwsels 
drink je hier

Er zijn zat plekken in de binnenstad waar 
je met een gerust hart aan kunt schuiven 
voor de lekkerste bieren: van trappisten- 
en abdijbier tot speciaalbiertjes. Uiteraard 
ontbreken een lekker pilsje van de tap en 
de bijbehorende borrelhapjes ook niet. 
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Van Essen Schoenen

Van Essen Schoenen is al meer dan 100 jaar 
een begrip in Apeldoorn en ver daarbuiten. 
De derde generatie van de familie Van 
Essen heeft het schoenenvak met de 
paplepel ingegoten gekregen en runt nu 
deze bijzondere zaak.
Hoofdstraat 88

Shoepimp

Sneakerfreaks kunnen hun lol op bij 
Shoepimp in de Beekstraat. Hier verkopen 
ze een breed assortiment sneakers van 
merken als Nike, Karhu, Puma en New 
Balance. Want zeg nou zelf: een goed 
stel sneakers mag toch niet onbreken in je 
kledingkast? 
Beekstraat 1B

Shoes, shoes, 
shoes!
Apeldoorn is een walhalla voor iedereen die op zoek is naar een nieuw paar stappers. Of 
je nou kekke sneakers of een nieuw stel designerhakken nodig hebt… je schoenenhart gaat 
ongetwijfeld sneller kloppen van een bezoekje aan één van deze fijne winkels. 

Rethmeier-Bally

Ook Rethmeier-Bally in de Hoofdstraat 
is al een eeuw niet meer weg te denken 
uit het Apeldoornse straatbeeld. Je vindt 
hier exclusieve dames- en herenschoenen 
van merken als Floris van Bommel, Ugg 
en Calvin Klein. Sinds 2012 is deze winkel 
hofleverancier. 
Hoofdstraat 166

Oxener City Shoebox

Wil je iets unieks én kwalitatiefs aan je 
voeten? Dan moet je bij Oxener City 
Shoebox zijn. Hier volgen ze de laatste 
trends van het huidige schoenmodebeeld 
en kopen ze alleen in bij merken die een 
eigenzinnige twist aan de schoen weten te 
geven. 
Korenstraat 13

 

Winkelcentrum 
Oranjerie

Wil je overdekt winkelen? Stap dan 
zeker eens binnen in winkelcentrum 
Oranjerie in hartje binnenstad. In dit twee 
verdiepingen tellende winkelcentrum heb 
je gegarandeerd uren shoppingplezier. Om 
de Oranjerie nog sprankelender te maken, 
ondergaat het shoppingcenter momenteel 
een flinke opknapbeurt. De werkzaamheden 
gaan deze zomer nog gestaag door en 
het prachtige eindresultaat komt steeds 
dichterbij. Ondertussen kun je er naar 
hartenlust shoppen: veel leuke winkeltjes 
zijn namelijk gewoon geopend voor publiek. 
 

Overdekt 
winkelen

Korenpassage

De Korenpassage dient niet alleen als 
doorgang tussen de Mariastraat en de 
Korenstraat. Deze passage is een oase van 
rust en een ideale plek om bij te komen 
van het winkelen met een kop koffie of 
high tea. Je vindt hier geen grote ketens 
maar juist boetiekjes voor de liefhebbers. 
lifestylewinkel Loft of plof lekker neer in 
het Apeldoorns Koffiehuys.
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Waren- en stoffenmarkt

Marktplein
Maandag 08.30 – 13.00 uur
Biologische boerenmarkt
Asselsestraat (hoek Wilhelmina 
Druckerstraat)
Donderdag 09.00 – 14.00 uur

Grote warenmarkt

Marktplein
Zaterdag 08.30 – 17.00 uur

Antiek- en curiosamarkt

Wist je dat je in de zomermaanden op 
het Marktplein terecht kunt voor de 
grootste antiekmarkt in de openlucht van 
Nederland? Op donderdag 11 en 25 juli en 8 
augustus vindt de antiek- en curiosamarkt 
plaats. Door de omvang en de kwaliteit van 
de aangeboden waren is deze markt op 
het Apeldoornse Marktplein een begrip in 
Nederland! 

Bezoek de 
warenmarkt
In het centrum van Apeldoorn is drie dagen 
in de week markt. Op zaterdag is de grote 
warenmarkt op een centrale plek, het 
Marktplein. Daar brengen markthandelaren 
hun verse waren voor een zacht prijsje aan 
de man. Daarnaast is er op maandag de 
waren- en stoffenmarkt en op donderdag 
is er een biologische boerenmarkt in de 
binnenstad. 

WortelWoods

Een fantastische winkel en meubelmakerij 
inéén: dat is WortelWoods. Je vindt hier 
handgemaakte industriële, meubelen 
gecombineerd met moderne, hippe 
woonaccessoires. Er is voor ieder wat 
wils: van poefen en kandelaars tot stoere 
eettafels.
Asselsestraat 37A

LAB02 

Bij LAB02 verkoopt eigenaresse Femke 
lifestyle, interior & stationery-items waar je 
blij van wordt. Met 400m2 winkeloppervlak 
en meer dan 70 merken is het shoppen er 
een echte experience. Gratis koffie, altijd 
iets lekkers, loungemuziek en zelfs een 
wijntje. Ook is er ruimte in de winkel voor 
netwerkborrels, workshops, proeverijen 
en andere events. En je kinderen? Die 
vermaken zich ongetwijfeld kostelijk in de 
speciaal ingerichte kids cave: een aparte 
kamer met leuk speelgoed waar ze lekker 
kunnen spelen. 
Paslaan 3

Loft

Loft is een plek waar alles ruim lijkt, waar 
het lekker licht is en waar je de liefde voor 
interieur terug ziet. Dé plek voor Nederlands 
en Scandinavisch design. Je vindt hier de 
mooiste woonaccessoires maar ook kleding, 
sieraden, meubelen en leuke kaarten met 
een mooie boodschap.
Korenpassage 15

Apeldoorn @ 
Home
In het centrum van Apeldoorn zijn er 
verrassend veel leuke plekken waar voor elk 
interieur wel iets te vinden is: of je nou een 
compleet nieuwe look wilt of het gewoon 
leuk vindt om lekker te snuffelen. Op 
onderstaande adresjes shop je de leukste 
interieuritems voor in je stulpje. 
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Culinair genieten
Apeldoorn barst van de adresjes waar je 
aan kunt schuiven voor een fijne lunch, 
diner of gewoon een lekker bakkie koffie. 
Trendy en authentiek smelten samen in de 
grote diversiteit aan wereldkeukens. Ook 
niet-Apeldoorners weten dan ook vaak 
hun weg te vinden naar de Apeldoornse 
binnenstad. 

En als je dan een dag in Apeldoorn of 
omgeving spendeert, is het natuurlijk altijd 
prettig om een lijstje achter de hand te 
hebben met culinaire hotspots die het 
bezoeken (en proeven!) absoluut waard zijn. 
Van hippe koffietentjes tot romantische 
cafés. Bon appétit!



Klein Berlijn

Klein Berlijn is een hippe en verrassende 
stek. Je kunt kiezen uit een ruim aanbod 
van gerechten of ontdek de uitgebreide 
saladebar. Daarnaast is Klein Berlijn ook dé 
plek om gluten-, lactose- of suikervrij te 
eten. 
Hoofdstraat 34 

Salon1813

In hartje Apeldoorn vind je Grand Café 
Salon 1813. In deze moderne brasserie met 
een vintage tintje voel jij je direct helemaal 
thuis. Daarnaast vinden er regelmatig live-
optredens plaats en kun je er terecht voor 
fijne exposities. 
Deventerstraat 13

Schenkers

Koffiehuis Schenkers heeft een vaste plek 
veroverd in de Apeldoornse binnenstad. 
Hier geniet je van vers belegde broodjes, 
speciaalbieren, taart en natuurlijk zelf 
gebrande koffie. Ben je vegetariër of 
veganist? Geen probleem: ook voor jou 
staat er genoeg lekkers op de menukaart. 
Ook niet onaangenaam: op een goede 
dag zit je op het terras met steigerhouten 
banken en slingers van lichtjes/lampjes 
vrijwel de hele dag in de zon.
Van Kinsbergenstraat 8

Lunch

Central Park

Een knusse, gezellige huiskamer is hoe je 
Central Park in de Kapelstraat ’t beste kunt 
omschrijven. Quesedillas met homemade 
tonijnsalade, een salade van geroosterde 
seizoensgroente of gegrild turks brood met 
mozzarella: de menukaart van Central Park 
is één groot feestje. Met een ratjetoe aan 
meubels en lekkere gerechten op de kaart 
is dit een perfecte plek om even alle stress 
te laten varen. 
Kapelstraat 1

Rembrandt

Onlangs verhuisde Rembrandt van de 
Hoofdstraat naar een nieuwe stek de 
Markstraat. En niet alleen voor een fijne 
lunch zit je hier op de goede plek. Naast 
een lunchroom is Rembrandt namelijk ook 
een wijnbar met meer dan vijftien open- en 
dertig gesloten wijnen op de kaart. 
Marktstraat 3

Het Stadscafé

Deze plek is niet voor niets geliefd onder 
veel Apeldoorners. Het Stadscafé is een 
hippe stek met een fijn, ruim opgezet terras 
buiten waar het goed toeven is. Met een 
ruime keuze uit zowel koude als warme 
gerechten op de lunchkaart is dit een 
absolute aanrader. 
Nieuwstraat 295
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Don Quichotte

Ongedwongen tafelen in een sfeervol, 
monumentaal pand uit 1897, dat is de kracht 
van Don Quichotte. Op de menukaart staan 
vooral klassieke gerechten uit de Franse/
internationale keuken. 
Van Kinsbergenstraat 3 

De Pastazaak

Dol op de Italiaanse keuken? Op de 
hoek van de Van Kinsbergenstraat (‘t 
Proefstraatje) zit de Pastazaak: dé plek 
voor een smakelijke lunch, borrel of diner 
met Italiaanse twist.
Van Kinsbergenstraat 24

Martins Brasserie

Dit prachtig gerenoveerde pand uit 
1900 met groot terras en binnentuin is 
de thuishaven van Brasserie & Wijnbar 
Martins. ’s Avonds kun je hier aanschuiven 
voor onder andere échte surf & turf, risotto 
of een pokébowl. Uiteraard altijd met 
passende wijnen.
Paslaan 5

Twenty2

Een culinair avontuur, dat beleef je tijdens 
een avondje bij Twenty2. De topkoks van 
dit restaurant voeren een actuele kaart 
en serveren uitvoerige gerechten met een 
eigenzinnige twist waarin ze veelal gebruik 
maken van Veluwse seizoensproducten.
Van Kinsbergenstraat 2

Diner

Buddha Garden

In een monumentale villa aan de rand van 
het centrum zit deze charmante Thai waar 
je authentieke gerechten voorgeschoteld 
krijgt. Een aanrader voor liefhebbers van de 
Thaise keuken!
Hoofdstraat 173

Tips
van locals

Hotel et le Café de Paris

‘Een plek waar je in Franse sfeer kunt 
lunchen, dineren of een gewoon een 
drankje kunt doen, met de toegankelijkheid 
van een eetcafé en de mogelijkheden van 
een Grand Café.’ Stephanie (25) 
Raadhuisplein 5

Gastrobar Base

‘Voor smaakbeleving en creatieve gerechten 
zit je bij de heren van Gastrobar Base op de 
goede plek.’ Heleen (32)
Beekpark 9

Eetcafé Fijn

‘Eten en borrelen in de kelder van het Oude 
Raadhuis.’ Niek (27)
Raadhuisplein 8

Nawijn & Polak

‘Met je pasgekochte leesvoer kun je 
bij boekhandel Nawijn & Polak meteen 
plaatsnemen in de prachtig ingerichte 
lunchroom. Heerlijk!’ Ria (52)
Marktplein 24

34 35
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Kaldi

’s Ochtends rustig een krantje openslaan en 
genieten van een bak koffie met karakter 
en ovengebakken broodje: dat doe je 
bij Kaldi in de Paslaan. Een koffie- en 
theespeciaalzaak gecombineerd met een 
lunchroom en fijn terras.
Paslaan 2

WAAR

Eigenaresse Jennifer verovert met haar 
winkel WAAR al een geruime tijd de 
harten van menig Apeldoorner. Naast een 
verrassend assortiment aan duurzame en 
eerlijke cadeau- en lifestyleartikelen kun je er 
ook terecht in het Smaaklokaal. Waar je aan 
moet denken? Groentesap uit de slowjuicer, 
hartige quiche, havermelkcappuccino en de 
állerlekkerste huisgemaakte taartjes. En of 
je nou een suikervrij, lactosevrij, glutenvrij 
of vegan dieet volgt, er zit altijd wat lekkers 
voor je bij.
Marktstraat 1A

Doppio Espresso 
Apeldoorn

Espressobar met waanzinnige koffie, ontbijt 
en lunches in de bruisende Korenstraat. 
Ook leuk is de babyccino. Een minikopje 
kleuterkoffie zonder cafeïne voor je koter!
Korenstraat 6

Koffie en ontbijt Proef Apeldoorn 
thuis
Natuurlijk is het heerlijk om jezelf af en toe 
te trakteren op een lekker kopje koffie of 
een smaakvolle lunch. Wil je dat fijne gevoel 
vasthouden? Laat je adviseren door deze 
specialisten en haal zo het vakantiegevoel 
in huis! 

Het Kaaslokaal

Elke kaassoort heeft zijn eigen verhaal en 
smaak. Hilde en Laura van het Kaaslokaal 
laten je als bezoeker proeven en vertellen 
je met veel passie over echte kaas. Van 
schapenkaas tot geitenkaas en van 
mozzarella tot kazen die direct van de boer 
vandaan komen: er is voor iedere liefhebber 
wat wils.
Deventerstraat 4

Henri Bloem

Kaasjes ingeslagen voor een gezellig avondje 
borrelen en nog op zoek naar een mooie 
fles wijn? Stap dan even binnen bij Henri 
Bloem: dé wijnspeciaalzaak van Apeldoorn. 
Naast een passend advies kun je hier ook 
regelmatig terecht voor wijncursussen en 
-proeverijen. 
Asselsestraat 15

Simon Lévelt

Liefhebbers van een goede kop koffie 
of een heerlijke kop thee voelen zich de 
koning te rijk in de winkel van Simon Lévelt: 
hier vind je namelijk koffie en thee uit alle 
windstreken van de wereld.
Hoofdstraat 124

SMUL

Voor de echte bourgondiër is SMUL een  
waar paradijsje. Dit is dé winkel voor 
de lekkerste kaas, wijn, huisgemaakte 
tapenades, olijven, tapas, broden, vlees-
waren, kant- en klaarmaaltijden en andere 
delicatessen. De onder Apeldoorners zeer 
geliefde ‘Smultas’ is dan ook niet aan 
te slepen: een tas vol lekkere broden en 
tapenades voor een zacht prijsje. 
Hoofdstraat 47

De Nootzaak

De geur van vers gebrande noten komt 
je tegemoet zodra je langs het pand van 
de Nootzaak loopt en maakt het bijna 
onmogelijk om niet even naar binnen 
te hoppen. Hou je wel van een stevige 
bite? Proef dan eens sprinkhanen of 
insectenlollies.
Hoofdstraat 140
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Ice Ice 
baby
Op warme, zomerse dagen is verkoeling 
in de vorm van een ijsje onmisbaar. Van 
Italiaanse gelato en frozen yoghurt tot 
sorbetijs: de binnenstad heeft geweldige 
ijssalons die een bezoekje meer dan waard 
zijn.

Claudio’s IJssalon

Claudio en zijn team maken dagelijks op 
ambachtelijke wijze hun eigen ijs en dat 
proef je. Je kunt kiezen uit maar liefst 48 
smaken en iedere week staan er weer 
een aantal nieuwe smaken op ’t menu. 
Daarnaast maken ze ook heerlijke ijscoupes, 
milkshakes en freakshakes. Een feestje 
voor de ijsliefhebbers onder ons!
Deventerstraat 18

Talamini

IJssalon Talamini in hartje centrum verdient 
een eervolle vermelding. Je proeft hier 
namelijk een stukje Italië in een bakje (of 
op een hoorntje) naar de recepten van Elio 
Talamini, die bekend is van zijn ijssalon in 
Deventer. Naast schepijs van topkwaliteit 
kun je er ook genieten van echt Italiaanse 
koffie en de lekkerste panini’s.
Marktplein 22B

Van Swoll

Eigenlijk is Van Swoll niet meer weg te 
denken uit het Apeldoornse straatbeeld. Al 
ruim twaalf jaar lang bereiden ze er heerlijk 
ijs en blijven ze verrassen door continu 
nieuwe smaken te introduceren. Wat dacht 
je van een Oreo Milkshake, Licor-43 ijs of 
gin tonic ijs?
Asselsestraat 37-c
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Stadstuinen
Op sommige plekken in de binnenstad 
zitten achter de gevels van de prachtige 
Jugendstil-panden groene oases verstopt: 
verborgen stadstuinen waar je bij goed 
weer heerlijk kunt borrelen, lunchen of 
dineren. 

Artcafé Sam Sam

In Artcafé Sam Sam in de Van Kinsbergen-
straat, in de volksmond ook wel bekend als 
’t Proefstraatje, kun je terecht voor muziek 
en kunst. Wat veel mensen niet weten, 
is dat er aan de achterzijde een knus en 
vreedzaam tuintje verstopt zit. In de zomer 
vinden hier vaak optredens plaats. De soep 
van eigenaresse Anja op zondag is echt een 
aanrader!
Van Kinsbergenstraat 17

Proef-Locaal  
Het Achterom

In de Mariastraat vind je proeflocaal Het 
Achterom: een gemeentelijk monument 
dat zich schuilhoudt aan het einde van 
een smalle steeg. Het Achterom beschikt 
over een huiselijke binnenkamer inclusief 
een prachtige binnentuin. Maar let op: Het 
Achterom is alleen geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag. 
Mariastraat 2c

Apeldoornse terrassen

Naast stadstuinen kun je natuurlijk ook 
gewoon plaats nemen op één van de vele 
terrassen die de binnenstad rijk is. Voor een 
drankje, hapje en heel veel gezelligheid!

Stads-
wandelingen
Stadswandeling 
Centrum 

Op zoek naar boeiende achtergronden, 
smakelijke weetjes en interessante feiten? 
Boek dan eens een rondleiding door de 
stad met een ervaren gids. Tijdens een 
stadswandeling leer je van alles over de 
geschiedenis van de stad en ontdek je 
unieke plekken. 

Iedere zondag om 14.00 uur (van april 
t/m oktober) kun je aansluiten bij een 
stadswandeling vanaf het Raadhuisplein. 
In zo’n anderhalf uur ontdek je Apeldoorn. 
Je betaalt hier €4,- per persoon voor, kids 
mogen mee voor €2,-. Aanmelden onder 
de acht personen is niet nodig.  
apeldoorn-binnenstad.nl/stadswandelingen

Audiotour in de 
openbare ruimte

Ontdek kunst in de openbare ruimte met 
de gratis audiotour. Hiervoor heb je een 
smartphone nodig met internetverbinding. 
De tour van 2,5 km start op station 
Apeldoorn en duurt zo’n anderhalf uur. 
museumvoorkor.nl 
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za 6 april
Fashion@Korenstraat 
Korenstraat

Lentebierfestival 
De Graaf van Vlaanderen
 
zo 7 april
Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad

ma 8 t/m zo 14 april 
Nationale Museumweek 
Diverse musea 

vr 12 april
Museumnachtrondleiding
Start: De Kus, Stationsplein

za 13 april 
Record Store Day 
Mansion24 

wo 24 april t/m do 2 mei
Koningskermis 
Marktplein 

vr 26 april 
Prinsennacht
Apeldoorn Binnenstad

za 27 april 
Koningsdag 
Apeldoorn Binnenstad

zo 28 april 
Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad

zo 5 mei 
Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad 

zo 12 mei
Kofferbakverkoop
Marktplein

vr 17 t/m zo 19 mei 
Lepeltje Lepeltje 
Beekpark 

zo 19 mei 
Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

zo 26 mei 
Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad 

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

do 30 mei 
Urban Pole Vault series 
Raadhuisplein 

Kofferbakverkoop
Marktplein

vr 31 mei 
De Nacht van Apeldoorn 
Apeldoorn Binnenstad 

zo 2 juni 
Koopzondag
Apeldoorn Binnenstad 

Apeldoorn City Karting 
Marktplein 

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

zo 9 juni 
Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

ma 10 juni 
Langste platenbeurs van 
Nederland 
Apeldoorn Binnenstad 

Kofferbakverkoop
Marktplein

ma 10 juni t/m zo 27 okt
CODA Paper Art 2019
CODA Museum

za 15 juni 
Summerfair
Asselsestraat 

za 22 juni 
Culturele Pleinmarkt 
In en om Theater Orpheus 

zo 23 juni 
Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

zo 30 juni 
Koopzondag
Apeldoorn Binnenstad 

zo 30 juni 
Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

April Mei Juni
Evenementen
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vr 5 juli 
Pop & Dance Festival
Apeldoorn Binnenstad 

za 6 t/m zo 7 juli 
Meltdown Festival 
Van Reekumplein/Marktplein

zo 7 juli 
Worldproef:
Duitsland & Nederland
Oranjepark 

Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad 

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

Kofferbakverkoop
Marktplein

do 11 juli 
Antiek- en Curiosamarkt 
Marktplein 

vr 12 juli
Buitenfilm
Van Reekumplein

za 13 juli 
Tempo Doeloe festival 
Van Reekumplein

zo 14 juli
StadsOase 
Van Reekumplein

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

Mosselparty op ‘t Plein 
Raadhuisplein

vr 19 juli
Buitenfilm
Van Reekumplein

zo 21 juli
StadsOase 
Van Reekumplein

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

do 25 juli 
Antiek- en Curiosamarkt 
Marktplein 

vr 26 juli
Buitenfilm
Van Reekumplein

zo 28 juli
StadsOase 
Van Reekumplein

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad 

Kofferbakverkoop
Marktplein

vr 2 aug
Buitenfilm
Van Reekumplein

zo 4 aug 
StadsOase 
Van Reekumplein

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad

Apeldoornse 
Terrassenparade 
Apeldoorn Binnenstad

do 8 aug
Antiek- en Curiosamarkt 
Marktplein 

vr 9 aug
Buitenfilm
Van Reekumplein

zo 11 aug 
StadsOase 
Van Reekumplein

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

Kofferbakverkoop
Marktplein

September

vr 16 aug
Buitenfilm
Van Reekumplein

zo 18 aug 
StadsOase 
Van Reekumplein

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

Cubaanse BBQ Party 
Raadhuisplein

vr 23 aug
Buitenfilm
Van Reekumplein

zo 25 aug 
Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad

StadsOase 
Van Reekumplein

Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

vr 30 t/m za 31 aug 
Kanaalconcerten 
Kanaaloevers Binnenstad 

zo 1 sep 
Zondagmiddagconcerten 
Oranjepark 

Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad 

zo 8 sep 
Kofferbakverkoop
Marktplein

vr 13 sep 
Popronde 
Binnenstad 

za 14 t/m zo 15 sep 
Open Monumentendagen 
Diverse locaties 

zo 29 sep 
Koopzondag 
Apeldoorn Binnenstad 

Kofferbakverkoop
Marktplein

Juli Augustus
Evenementen
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Praktische 
informatie 

Volg ons op Facebook en Instagram 
M apeldoornbinnenstad 
P apeldoornbinnenstad 

Parkeren

Apeldoorn telt een aantal grote en minder 
grote parkeergarages in het centrum. De 
garages zijn goed verdeeld over de gehele 
binnenstad: zo is er altijd eentje dicht bij 
de plek waar jij zijn moet. Wil je parkeren in 
de goedkoopste parkeergarage? Parkeer je 
auto dan in de garage onder het Marktplein 
óf in de Koningshaven.
apeldoorn-binnenstad.nl/parkeren

Bewaakte 
fietsenstallingen 

Natuurlijk kun je ook gewoon op je 
tweewieler naar het centrum van Apeldoorn 
komen. Er zijn in de binnenstad diverse 
gratis bewaakte fietsenstallingen. Naast 
het stallen van je fiets, kun je in de meeste 
stallingen ook terecht voor het opladen van 
je e-bike, een bezoekje aan het toilet of het 
oppompen van je fietsband. Handig! 
apeldoorn-binnenstad.nl/fietsenstallingen

Openbaar vervoer

Vanaf het station van Apeldoorn sta je 
na slechts tien minuutjes lopen in hartje 
centrum. Naast het treinstation is er ook 
een groot busstation. De volgende bussen 
rijden naar- of langs de binnenstad van 
Apeldoorn.
6, halte Hoofdstraat 
12, halte Amaliapark 
18, halte Hoofdstraat 

Openbare toiletten

In het centrum van Apeldoorn zijn uiteraard 
openbare toiletten te vinden. Een overzicht 
van alle openbare toiletten inclusief 
openingstijden vind je op
apeldoorn-binnenstad.nl/openbare-
toiletten

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen vind je terug op
apeldoorn-binnenstad.nl/praktische-info 




