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Welkom
in apeldoorn

Vraag je een willekeurige voorbijganger op straat waar hij aan 
denkt als hij aan Apeldoorn denkt, dan krijg je waarschijnlijk 
‘Paleis het Loo’, ‘Kinderpretpark Julianatoren’ of ‘Apenheul’ te 
horen. Natuurlijk zijn we als Apeldoorn maar wat trots op deze 
topattracties, maar Apeldoorn heeft nog véél meer te bieden. 

Met dit magazine boordevol uittips, bijzondere weetjes en toffe 
tips van locals helpen we je graag op weg om van jouw bezoek 
aan Apeldoorn een onvergetelijke herinnering te maken.

Bezoek bijvoorbeeld eens de groenste schatkamer van Nederland: 
het Nationale Park De Hoge Veluwe. Een prachtig natuurgebied 
van ruim 5.000 hectare, waar je al wandelend, fietsend of zelfs 
te paard de bijzondere omgeving verkent. Ook de pittoreske 
omliggende dorpen met hun gezellige zomermarkten zijn een 
bezoekje zeker waard. 

Duik in deze brochure over alle zomeractiviteiten en bezoek ons 
ook eens online. Op uitinapeldoorn.nl vind je alles wat je moet 
weten voor een onvergetelijk bezoek aan Apeldoorn. Een actuele 
uitagenda, informatie over wat er te doen en te zien is en alle 
mogelijkheden voor overnachten in de omgeving. Veel plezier!
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Koninklijk 
genieten

Paleis Het Loo

Paleis Het Loo en Apeldoorn zijn natuurlijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is 
tenslotte dé plek waar de Oranjes 300 jaar lang 
woonden. De eerste bewoner was stadhouder 
Willem III. Hij kocht in 1684 het middeleeuwse 
kasteel ‘Het Oude Loo’ en bouwde naast het 
kasteel een eigentijds jachtslot: Paleis Het Loo. 
Na het vertrek van de laatste bewoners - Prinses 
Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven - 
is het voormalige koninklijke paleis sinds 1984 
opengesteld als museum. Zo kunnen mensen uit 
binnen- en buitenland zien hoe de Oranjes vroeger 
leefden en werkten.
Koninklijke Park 1, Apeldoorn I paleishetloo.nl
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Op dit moment ondergaat het paleis 
een grondige metamorfose. Dat 
betekent dat je het museum zelf 
nog niet kunt bezoeken. Maar niet 
getreurd, want Paleis Het Loo is 
BuitenGewoon Open! Zo kun je een 
kijkje nemen in de koninklijke stallen en 
koetshuizen. Kinderen vermaken zich 
in het speciale kinderatelier en kunnen 
lekker buitenspelen in het speelpaleis. 
Ook de tuinen van Het Loo zijn open. 
Kleurrijke bloemenborders, bijzondere 
Delfts blauwe vazen en natuurlijk de 
fontein: in deze tuin raak je niet snel 
uitgekeken. Nieuw in de tuinen zijn vier 
monumentale eigentijdse kunstwerken, 
ontworpen door de Pools-Amerikaanse 
architect Daniel Libeskind.

Kastelen

Evenementen 
Paleis Het Loo
t/m zo 29 sep. 
‘The Garden of Earthly Worries’ 

t/m vr 31 mei
Openstelling Park Het Oude Loo  

t/m zo 29 sep
BuitenGewoon Bloeiend 

t/m zo 29 sep
Het dak op! 

za 25 t/m zo 26 mei
Koninklijke PK’s 

do 30 mei
Openluchtconcert

za 8 t/m ma 10 juni
Pinksterbrocante 

di en wo van 23 juli t/m 21 aug
Prinsen- en Prinsessendagen

BuitenGewoon 
Open

Kasteel Cannenburch 

Al rondlopend door dit indrukwekkende 
kasteel, heb je écht het idee dat je 
in vroegere tijden beland bent. Ben 
je met kinderen? Dankzij de speciale 
kinderaudiotour hoeven zij zich geen 
minuut te vervelen. Daarnaast is er een 
leuke speurtocht in het aangrenzende 
kasteelpark. 
Maarten van Rossumplein 4, Vaassen
cannenburch.glk.nl

Kasteel ter Horst

Kasteel ter Horst in Loenen is een kasteel 
zoals je ze in sprookjesboeken terugziet: 
op een landgoed, midden in de bossen, 
statig en een tikkie mysterieus. Tijdens een 
rondleiding van zo’n anderhalf uur kom je 
alles te weten over de geschiedenis van 
dit bijzondere kasteel en het bijbehorende 
landgoed. 
Hoofdweg 74, Loenen
kasteelterhorst.nl



De Olifantenschuur:  
het oudst bewaarde 
dierentuingebouw van Europa 

Bij Apeldoorn denken mensen vaak aan Paleis Het Loo, 
Apenheul en kinderpretpark Julianatoren, maar wist je 
dat in Apeldoorn het oudst bewaarde dierentuingebouw 
van Europa staat? In deze olifantenschuur uit 1786 hield 
stadhouder Willem V jarenlang twee olifanten: Hans 
en Parkie. De olifanten zijn er allang niet meer, maar 
het gebouw staat er nog steeds. Sinds 1950 verkoopt 
fruithandel Bouwman hier de lekkerste appels, peren, 
jam, honing en sap uit eigen bongerd.
Tuinmanslaan 24-A, Apeldoorn
uitinapeldoorn.nl/olifantenschuur 

Eyecatcher op het Stationsplein  

Als je in de buurt van station Apeldoorn bent, kun je het 
niet missen: De Kus. Dit indrukwekkende kunstwerk is 
het geschenk van de gemeente Apeldoorn aan koning 
Willem-Alexander, toen hij in het huwelijk trad met 
koningin Máxima. Een echte eye-catcher als je Apeldoorn 
binnenkomt!
Stationsplein, Apeldoorn I uitinapeldoorn.nl/de-kus

Statie: een stationsgebouw  
met een koninklijk tintje 

Een stationsgebouw met een koninklijk tintje: dat is 
Statie. In 1912 kreeg het station namelijk een koninklijke 
wachtkamer, waar koningin Wilhelmina veel gebruik van 
maakte. Vandaag de dag is Statie een hippe hotspot, 
waar je kunt genieten van heerlijke broodjes, lekkere 
salades en natuurlijk een goede kop koffie.
Stationsplein 4, Apeldoorn I statie.nl

Kinderparadijs 
Malkenschoten

Ben jij een echte dierenvriend? Dan 
zit je helemaal goed bij Kinderparadijs 
Malkenschoten. Kinderparadijs Malken-
schoten is namelijk de thuisbasis van vele 
geitjes, konijnen, cavia’s, ezels, kippen en 
eenden. Maar de bekendste bewoner van 
deze kinderboerderij én speeltuin is Binky: 
de mascotte van het kinderparadijs. Dit 
vrolijke varkentje heeft niet alleen een 
eigen huisje op de boerderij, maar ook een 
eigen bus. Tijdens een ritje zie je van alles, 
zoals de airtrampoline, grote glijbanen, het 
verkeerspark en de waterspeelplek. Het 
park is het hele jaar geopend. De actuele 
openingstijden vind je op de website van 
Binky.  
Dubbelbeek 4 | binky.nl

Koninklijke
weetjes 
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Attracties 
voor de 
allerkleinsten

Kinderpretpark 
Julianatoren

Tegenwoordig is het natuurlijk dé plek waar 
tv-helden meneer Kaasgaaf, mevrouw 
Suikerspin en Jul & Julia wonen: kinder-
pretpark Julianatoren. Maar wist je dat de 
Julianatoren al meer dan honderd jaar oud 
is? Inmiddels telt het populaire pretpark 
meer dan zestig attracties voor jong en oud. 
Een onvergetelijk dagje uit voor het hele 
gezin! Het park is t/m 27 oktober dagelijks 
open van 10:30 tot 17:00 uur.
Amersfoortseweg 35 I julianatoren.nl



Dagje 
eropuit? 
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Een ritje met de 
stoomtrein van de VSM: 
een belevenis om nooit 
te vergeten 

Ga terug in de tijd met het rijdende spoor-
wegmuseum van de Veluwsche Stoomtrein 
Maatschappij (VSM). De rit voert je 
over de meer dan honderd jaar oude 
spoorlijn tussen Apeldoorn en Dieren, de 
zogenoemde Koningslijn. Vanuit je plekje bij 
het raam zie je het prachtige landschap van 
de Veluwe aan je voorbij trekken. Tijdens 
de tussenstop op station Beekbergen 
kijk je je ogen uit: dit is het hart van het 
spoorwegmuseum. Naast het prachtige 
oude stationsgebouw zie je onder andere 
een grote draaischijf voor het draaien 
van de stoom- en diesellocomotieven, de 
kolenkraan en waterkolommen. A trip down 
memory lane was nog nooit zo leuk! 

Tip: Op za 7 en zo 8 sep. vindt het grootste 
stoomtreinfestival van Nederland ‘Terug 
naar Toen’ plaats in Apeldoorn, Loenen en 
Beekbergen.
Dorpstraat 140, Beekbergen
stoomtrein.org

Apenheul:  
ontmoet gorillaleider  
Bao Bao en vele andere 
apen 

Een bos vol loslopende apen, dát is Apenheul. 
In dit prachtige, groene park aan de rand 
van Apeldoorn ontdek je bijna 300 apen. 
Daarvan loopt de helft zomaar los! Dagelijks 
geven de dierverzorgers interessante 
presentaties, zodat je de dieren wat beter 
leert kennen. Wist je trouwens dat Apenheul 
méér is dan alleen een leuk dagje uit? Het 
Apenheul Natuurbehoudfonds beschermt 
apen en natuur wereldwijd, want veel 
apen in het wild worden met uitsterven 
bedreigd. Bezoek je Apenheul, dan draag je 
automatisch een steentje bij aan dit goede 
doel. Het park is dagelijks open van 10:00 
tot 17:00 uur t/m 6 november. Van za 13 juli 
t/m zo 25 aug. is Apenheul open van 09:00 
tot 18.00 uur. 
J.C. Wilslaan 21 | apenheul.nl

Meer informatie over dagjes uit vind je op 
uitinapeldoorn.nl/dagje-uit
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Het Nationale 
Park De Hoge 

Veluwe

Op safari in het Park  

Het Park staat bekend als de groenste 
schatkamer van Nederland: met zijn 
uitgestrekte vennen, bos, heide en stuifzand 
waan je je in een waar natuurparadijs. Een 
dagje in het ruim 5.000 hectare grote 
Park biedt dan ook de uitgelezen kans om 
wild te spotten. Het Park is namelijk het 
leefgebied van onder andere edelherten, 
moeflons, wilde zwijnen en reeën. Dus 
neem je verrekijker mee en spot ze allemaal! 

Meer informatie over Het Nationale Park De Hoge Veluwe vind je op 
parkhogeveluwe.nl



Ontdek het 
verhaal achter 
Jachthuis 
Sint Hubertus

Wist je dat Jachthuis 
Sint Hubertus één van de 
belangrijkste monumenten 
van ons land is? Het 
jachthuis ligt in het noorden 
van het Park en is in 
1914 ontworpen door de 
bekende architect Berlage. 
Hij ontwierp niet alleen 
het gebouw, maar ook het 
interieur. Saillant detail: alles 

in het interieur is op elkaar 
afgestemd. Van de tegels 
tot het servies en van de 
lampen tot het bestek. 
Lange tijd gebruikte het 
echtpaar Kröller-Müller het 
jachthuis als buitenverblijf. 
Ben je ook zo benieuwd 
hoe het er van binnen 
uitziet? Reserveer dan 
een rondleiding door het 

jachthuis en kom alles te 
weten over de architectuur, 
geschiedenis en kunst 
van dit monumentale 
pand. Goed om te weten: 
er zijn ook speciale 
kinderrondleidingen. 
uitinapeldoorn.nl/
jachthuis-sint-hubertus-
themarondleidingen
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Pak één van de gratis 
witte fietsen in het Park

Handig! In het Park staan namelijk maar 
liefst 1800 witte fietsen die je gratis mag 
gebruiken. Zo verken je het Park maximaal 
en fiets je eenvoudig naar Jachthuis Sint 
Hubertus en het Kröller-Müller Museum.

Gloednieuw 
bezoekerscentrum 

Midden in het park vind je het gloednieuwe 
bezoekerscentrum. In dit bezoekerscentrum 
zijn onder andere het nieuwe parkrestaurant, 
een informatiecentrum en de parkwinkel 
gevestigd. Bezoek ook het Museonder, het 
eerste ondergrondse museum ter wereld. 
Hier is van alles te ontdekken: wat dacht 
je van een compleet wortelstelsel van een 
135 jaar oude boom, stenen die hun verhaal 
van herkomst vertellen als je er je hand 
oplegt en een waterlaboratorium?
Houtkampweg 13, Hoenderloo 
hogeveluwe.nl



In het Kröller-Müller Museum vind je de op 
één na grootste Van Gogh-verzameling ter 
wereld: bijna 90 schilderijen en ruim 180 
tekeningen. In de Van Gogh Galerij zie je in 
wisselende opstelling zo’n 40 werken van 
deze beroemde kunstenaar. Daarnaast zie 
je er topstukken van moderne meesters 
als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo 
Picasso en Piet Mondriaan. 

Tip: Bezoek ook het Beeldenpark van het 
Kröller-Müller Museum. Dit is één van de 
grootste beeldentuinen van Europa met 
ruim 160 sculpturen. De beeldentuin is 
ideaal om te bezoeken met kinderen en 
ze met kunst in aanraking te brengen. Je 
hoeft er niet zachtjes te praten, je kunt er 
rennen, sommige beelden mag je aanraken 
of zelfs beklimmen! 
Houtkampweg 6, Otterlo I krollermuller.nl
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Het Nationaal 
Ereveld Loenen: 
ontdek de 
bijzondere 
verhalen achter 
de stenen 

Een bezoekje brengen aan 
een oorlogsbegraafplaats is  
misschien niet het eerste 

wat in je opkomt, maar het 
Nationaal Ereveld Loenen 
is dan ook allesbehalve een 
gewone begraafplaats. Het is 
een prachtige plek midden in 
de bossen, waar 4.000 
Neder landse oorlogsslacht-
offers hun laatste rustplaats 
vinden. De graven liggen in  
rijen langs paden die 
slingeren door een bos-
gebied met een totale 

oppervlakte van 17 hectare. 
Iedere eerste en laatste 
zondag van de maand 
om 11:00 uur vinden er 
rondleidingen plaats met 
een gids. De start is bij de 
ingang van het Ereveld.  
Ook kinderen zijn welkom.
Groenendaalseweg 64, 
Loenen | uitinapeldoorn.nl/
ereveld-loenen

Kröller-Müller 
Museum: 
het tweede huis van 
Vincent van Gogh

Verborgen 
verhalen 



Loenen: de hoogste 
waterval van Nederland 

Met een verval van maar liefst 15 meter 
is de Vrijenbergerspreng in Loenen de 
hoogste waterval van Nederland. Leuk voor 
kids en een prima vertrekpunt voor een 
heerlijke wandel- en fietstocht. De waterval 
is te vinden op een stukje lopen vanaf de 
parkeerplaats Vrijenberg aan de grote 
weg (N786) van Loenen naar Beekbergen. 
De waterval is het gehele jaar door te 
bezoeken.
uitinapeldoorn.nl/loenense-waterval
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Het Apeldoornsche Bosch:
een verhaal om stil van 
te worden 

Naast alle mooie verhalen die Apeldoorn 
rijk is, is er ook één verhaal waar we – na 
al die jaren – nog steeds stil van worden. 
Vanaf begin 1900 bevond zich in de 
bosrijke omgeving van de Zutphensestraat 
een joods-psychiatrische instelling: Het 
Apeldoornse Bosch. Het leek erop dat deze 
idyllische plek in de Tweede Wereldoorlog 
gespaard bleef, maar niets bleek minder 
waar. In de ochtend van 22 januari 1943 
ontruimden de nazi’s het Apeldoornsche 
Bosch en begonnen zo’n 1200 patiënten 
en vijftig begeleiders aan hun laatste reis. 
Het terrein heeft inmiddels al jaren een 
andere bestemming, maar een speciale 
audiotour over het park neemt je mee langs 
de indrukwekkende geschiedenis van deze 
plek. 
uitinapeldoorn.nl/apeldoornse-bosch

Pareltjes uit de 
omliggende 
dorpen 

Uit de ijstijd: 
Het Uddelermeer 

Wat hebben het monster van Loch Ness 
en het Uddelermeer met elkaar te maken? 
Meer dan je denkt! Want net als bij de 
sage van Loch Ness, hangt er rondom het 
Uddelermeer een mysterieuze sfeer. Volgens 
de overlevering is het Uddelermeer namelijk 
ontstaan toen Donar, de dondergod, de kop 
van een reuzenslang insloeg. Daarbij verloor 
hij zijn hamer. De hamer én de slang stortten 
neer en sloegen een enorm gat in de grond. 
Het zeven mijl diepe gat dat ontstond, 
kreeg de naam Uttiloch: Uddelermeer. Maar 
er is nog een reden om eens een kijkje te 
nemen bij het Uddelermeer. Naast het 
meer zie je namelijk de overblijfselen van de 
Hunneschans: een verdedigingswerk uit de 
tijd van de Middeleeuwen. Kom je het met 
eigen ogen bekijken? 
uitinapeldoorn.nl/uddelermeer 



Voor de kids 

Kleine voetjes vragen om een heel eigen 
wijze van wandelen. In Apeldoorn zijn 
er meerdere wandelingen voor kids, 
waar  onder een heus kabouterpad. Het 
kabouterpad Schenkenshul in Hoenderloo 
is een paaltjesroute voor kinderen van 3 
t/m 7 jaar. Vermomd met rode muts en rode 
wangen volgen de kleuterkabouters de 
gekleurde kabouterpaaltjes en doen daarbij 
zes kabouteropdrachten. De opdrachten 
zijn elk seizoen anders.
Ook het blote voetenpad in Twello is een 
echte aanrader. Geniet op je blote voeten 
van twee kilometer lang gras, modder, de 
leemkuil, water, zon en regen. Klauter over 
boomstammen, speel in de ondiepe gracht 
om het tropisch eiland en plons van de 
glijbaan in de leemkuil.
uitinapeldoorn.nl/wandelingen-met-kids 

Klompenpaden

Klompenpaden brengen je naar plekken 
waar je anders niet zo snel komt. De 
routes gaan namelijk zoveel mogelijk over 
onverharde paden, boerenland, heide en 
door het bos. Door de klompenpaden leer 
je de omliggende dorpen van Apeldoorn 
ook wat beter kennen. Zo voeren de 
verschillende paden je onder meer door 
Ugchelen, Hoenderloo, Wenum- Wiesel en 
Klarenbeek.
uitinapeldoorn.nl/klompenpaden

Stadswandelingen

Tijdens een stadswandeling van ongeveer 
anderhalf uur ontdek je van alles over 
de geschiedenis van Apeldoorn, leer je 
interessante feitjes en sta je stil bij unieke 
plekken. Iedere zondag om 14:00 uur (van 
april t/m okt.) vindt er een stadswandeling 
plaats vanaf het Raadhuisplein. Kosten: 
€ 4,- en € 2,- voor kinderen. Aanmelden 
onder de acht personen is niet nodig.
uitinapeldoorn.nl/stadswandelingen

Speciale wandeltochten

Heb je een keer zin om met een gids of 
boswachter de natuur in te gaan voor een 
mooie wandeling? Ga dan mee met een 
van de vele wandeltochten die het hele jaar 
door plaatsvinden in en om Apeldoorn. 
uitinapeldoorn.nl/wandelevenementen

Gratis fiets- 
en wandelkaart! 

Wil jij een handige fiets- en wandelkaart 
van Apeldoorn? Je kunt deze gratis ophalen 
bij het CODA Museum in Apeldoorn of 
bestel ‘m online. uitinapeldoorn.nl/gratis-
fiets-en-wandelkaart
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Wandelen

Meer informatie over wandelen vind je op 
uitinapeldoorn.nl/wandelroutes



De sfinx van Nederland 

‘Hallo 
 Bandoeng, 
 hoort u mij?’

Dat waren de woorden 
waarmee koningin Emma 
in 1929 de radiotelefoon-
dienst opende in Radio 
Koot wijk. Het zendstation
vormde sindsdien een radio-
verbinding tussen Nederland
en Nederlands-Indie. Zo 
konden families die eerst 
alleen per post lief en 
leed deelden, nu ook  

direct contact maken. 
Het ontwerp van Radio  
Kootwijk is gemaakt door 
architect Luthmann die een 
grote belangstelling had 
voor de Egyptische archi-
tectuur. Dat verklaart dus 
ook waarom het gebouw 
eruitziet als een soort sfinx.
Wil je een kijkje nemen op 
deze bijzondere plek? Dat 
kan! Staatsbosbeheer geeft 
regelmatig rondleidingen, 
waarbij gidsen je alles ver-
tellen over de architectuur, 
de boeiende historie, de 

techniek en het leven in het 
dorp Radio Kootwijk.
Daarnaast lopen er meer-
dere fiets- en wandelroutes 
door dit prachtige plekje op 
de heide. En wie weet sta 
je zomaar oog in oog met 
wild, want dit bijzondere 
natuurgebied staat bekend 
om de grote hoeveelheid 
wild. Tip: doe mee aan de 
wisentsafari, waarbij je deze 
Europese bizons van dicht-
bij kunt ontmoeten. 
Radioweg 1, Radio Kootwijk 
hierradiokootwijk.nl
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Uitkijktoren 
Kootwijkerzand 

Het Kootwijkerzand wordt ook wel ‘de 
Sahara van de Lage Landen’ genoemd. 
Het landschap kenmerkt zich door 
uitgestrekte zandduinen en heidevelden 
met verspreid daarin groene vliegdennen. 
Met een oppervlakte van 700 hectare is 
het Kootwijkerzand de grootste actieve 
zandverstuiving van West-Europa. Het is er 
fantastisch wandelen en voor de kids is het 
één grote zandbak!
Houtvester van het Hoffweg, Kootwijk 
uitinapeldoorn.nl/uitkijktoren-kootwijkerzand

Stadspark Berg en Bos 

Voor kinderen is stadspark Berg en Bos een 
belevenis. Natuurlijk is het ontdekken van 
de vele bosdieren voor jonge kinderen al 
spannend. Maar er is meer. Ze hebben in 
het park echt alle ruimte om te rennen en 
te spelen. Op de hoogste uitkijktoren van 
de Veluwe kunnen ze alles nog eens van 
boven bekijken. De uitkijktoren is 26 meter 
hoog en staat op een heuvel van negen 
meter. Een hele klim naar boven, maar 
met een mooie beloning: het schitterende 
uitzicht over de bossen. Nog niet genoeg 
geklommen? Op de speelweide staan nog 
meer klim- en speeltoestellen. Liever het 
bos in? Het Kidsnatuurpad wijst de weg.
J.C. Wilslaan 21, Apeldoorn
uitinapeldoorn.nl/berg-en-bos 

Uitkijktorens
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Fietsen

Ontdek Apeldoorn 
per fiets! 
Zin in een heerlijke fietstocht? Rondom 
Apeldoorn vind je de mooiste bossen van 
Nederland. Op uitinapeldoorn.nl staan diverse 
routes overzichtelijk gerangschikt naar thema 
en afstand. 
uitinapeldoorn.nl/fietsen

Fietsen langs 
knooppunten 

Het fietsknooppuntennetwerk van de Velu-
we is twee jaar geleden geheel vernieuwd. 
Je kunt je eigen routes samenstellen door 
van punt naar punt te fietsen. Bekijk de 
routes rondom Apeldoorn op 
uitinapeldoorn.nl/fietsen-langs-knooppunten

Fietsen met gids  

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt in de 
maanden mei t/m oktober iedere week 
een recreatieve fietstocht onder leiding 
van gidsen. De tochten vertrekken vanuit 
Apeldoorn en variëren in lengte tussen de 
35 en 60 km.
uitinapeldoorn.nl/fietsgilde

Mountainbiken  

Voor veel mensen is mountainbiken het 
ultieme gevoel van vrijheid. Actief de 
natuur in en weg uit de dagelijkse sleur. 
In Apeldoorn heb je een aantal mooie 
mountainbikeroutes om dat gevoel van 
vrijheid te ervaren! Of het nu een korte route 
is met singletracks en pittige klimmetjes of 
een route dwars door Kootwijk: je kunt hier 
alle kanten op. .
uitinapeldoorn.nl/mountainbiken

Paardrijden
Paardrijden 

Op de Veluwe liggen honderden gemarkeer-
de  ruiter- en menpaden. Hier kun je nog 
dwalen door eindeloze bossen en over  
uitgestrekte heidevelden. Met een beetje 
geluk steekt er een edelhert, ree of wild 
zwijn over. Alle ruiterroutes vind je op  
uitinapeldoorn.nl/paardrijden
 

Paardenhotels 

Apeldoorn kent diverse paardenhotels. Ge-
niet van de natuur en de vele ruiterroutes 
op de Veluwe en sluit de dag af met een 
heerlijke overnachting in de buurt, terwijl 
je paard op een heerlijk strobedje de nacht 
doorbrengt.
uitinapeldoorn.nl/paardenhotels

Paardenevenementen 

Paardenliefhebber? In Apeldoorn vinden 
er jaarlijks diverse paardenevenementen 
plaats. wo 26 t/m zo 30 juni kun je je hart 
ophalen tijdens het gratis toegankelijke in-
ternationale Paardenspektakel Beekbergen. 
Er zijn niet alleen menwedstrijden,  maar er 
is ook een aan trekkelijke fair met diverse 
producten op het gebied van paardensport. 
Het derde weekend van september vindt 
op Paleis Het Loo ook een groot paarden-
evenement plaats! 
uitinapeldoorn.nl/paardenevenementen

Meer informatie over fietsen vind je op 
uitinapeldoorn.nl/fietsen
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Actief & 
outdoor 

Klimbos 

Klimbos Veluwe in Apeldoorn is wat je 
noemt het klimbos der klimbossen. Hier 
vind je maar liefst tien verschillende 
klimavonturen en circa 90 verschillende 
overgangen. Oplopend in moeilijkheidsgraad 
en hoogtes van twee tot niet minder dan 
achttien meter. Wie gezellig en actief bezig 
wil zijn in de natuur en ook nog eens zijn 
grenzen wil verleggen: kom en beleef het in 
Klimbos Veluwe!
J.C. Wilslaan 21 | klimbos.nl

Parachutespringen 

Ervaar de onvergetelijke sensatie van een 
tandemsprong in Teuge, een klein plaatsje 
vlakbij Apeldoorn. In tegenstelling tot de 
meeste andere plaatsen heb je hier geen 
lange wachtlijsten en kun je bijna op iedere 
gewenste dag terecht. Vergeet je niet 
vooraf te reserveren?
De Zanden 11, Teuge I paracentrumteuge.nl

Kanovaren 

Het Apeldoorns Kanaal is een verkenning 
per kano zeker waard. Het is een rustig 
vaarwater en langs de oever loopt een 
kleine weg waar weinig verkeer overheen 
gaat. Regelmatig zie je restanten van 
oude industrieën. Het Kanaal heeft 
flauwe bochten,  zodat je niet alleen maar 
rechtdoor hoeft.
Hoofdweg 215, Loenen (tegenover Bistro 
de Bron) I kanoverhuuroost.nl

Minigolfbaan 

Op het terrein van openluchtzwembad 
het Boschbad ligt één van de oudste 
minigolfbanen van Nederland. Een perfecte 
locatie om recreatief een balletje te slaan! 
De achttien gravelbanen zijn uitstekend 
onderhouden en voorzien van uitdagende 
hindernissen op verschillende niveaus. Tot 
en met 28 oktober 2019 is de minigolfbaan 
iedere woensdag, zaterdag en zondag van 
12:00 tot 18:00 uur open. 
J.C. Wilslaan 21 I midgetgolfapeldoorn.nl

Meer informatie over actief en outdoor vind je op 
uitinapeldoorn.nl/actief-outdoor



Welkom in 
de wereld 
van papier 
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De Middelste 
Molen: 
zelf papier 
scheppen 

Wil jij wel eens met eigen 
ogen bekijken hoe papier 
gemaakt wordt? Dat komt 
goed uit, want bij de De 
Middelste Molen in Loenen 

kun je het productieproces 
van begin tot eind mee-
maken. Deze papierfabriek 
bestaat al sinds 1622 (!) en 
is de enige papierfabriek in 
Nederland die nog papier 
produceert op waterkracht 
en stoom. In al die jaren is 
de fabriek in oude staat 
bewaard gebleven. Tijdens 
een bezoekje aan de fabriek 
leer je niet alleen alles over 

het productieproces, maar 
mag je zelf ook aan de slag! 
Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een workshop papier 
scheppen of gekleurd papier
maken? Ook kinderen kun-
nen deze workshop volgen. 
Iedere dinsdag tot en met 
zaterdag van 10:00 tot 
16:00 uur.
Kanaal Zuid 494, Loenen
demiddelstemolen.nl
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Eigentijdse kunst in 
ACEC 

Het ACEC (Apeldoorns Centrum voor Ei-
gentijdse Cultuur) is een tentoonstellings-
ruimte en activiteitencentrum. Naast wis-
selende exposities op het terrein van de 
professionele beeldcultuur vinden er ver-
schillende evenementen plaats,  waaronder 
lezingen en workshops. ACEC is open van 
woensdag t/m zondag van 12:00 tot 17:30 
uur. De toegang is gratis.
Roggestraat 44 | acecgebouw.nl

Audiotour in de  
openbare ruimte

Ontdek kunst in de openbare ruimte met de 
gratis audiotour. Hiervoor heb je een smart-
phone nodig met internetverbinding. De tour 
van 2,5 km start op station Apeldoorn en 
duurt zo’n anderhalf uur.  
museumvoorkor.nl

CODA Paper Art 2019

Mooie vliegtuigjes vouwen en ze daarna 
door de lucht laten zweven, dat lukt de 
meesten van ons nog wel. Maar als je ziet 
wat de internationale kunstenaars tijdens 
CODA Paper Art 2019 van papier weten 
te maken, valt je mond open van verbazing. 
Van subtiele kunstwerken tot grote 
ruimtelijke werken: alles komt voorbij. Na 
deze indrukwekkende tentoonstelling is je 
blik op papier voorgoed veranderd. 
uitinapeldoorn.nl/coda-paper-art 

Moderne kunst voor 
iedere leeftijd  
in CODA museum  

Het CODA Museum richt zich op moderne 
en hedendaagse kunst, waarbij de nadruk 
ligt op de thema’s papier en sieraden. 
Ook regionale geschiedenis neemt een 
belangrijke plaats in. Dat zie je terug in 
de wisselende exposities, waarbij naast 
(inter)nationale kunstenaars ook regionale 
talenten hun werk laten zien.  Naast 
exposities organiseert CODA Museum 
ook regelmatig originele kinderactiviteiten.  
Het museum is open van dinsdag t/m 
zaterdag van 10:00 - 17:00 uur en zondag 
van 13:00 - 17:00 uur.
Vosselmanstraat 299 I coda-apeldoorn.nl

Shoppen

Meer informatie over winkelen vind je op 
apeldoorn-binnenstad.nl
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Shoppen in Apeldoorn: 
van grote ketens tot 
knusse boetiekjes

Zin om een dagje te winkelen? Kom 
dan naar de gezellige binnenstad van 
Apeldoorn. Hier vind je niet alleen bekende 
ketens als Zara, Jack & Jones, Mango en 
Costes maar ook kleine boektiekjes als 
Loft, Fashion Café en VLVT.  Bezoek ook 
eens de overdekte winkelcentra Oranjerie 
en Korenpassage. Kijk ook eens omhoog 
boven de moderne winkels zie je vaak 
prachtige karakteristieke gevels.

Koopzondagen 

Iedere eerste en laatste zondag van de 
maand is het koopzondag in de binnenstad 
van Apeldoorn. Op deze koopzondagen zijn 
de meeste winkels doorgaans geopend 
van 12:00 tot 17:00 uur. Een aantal winkels 
in de binnenstad is iedere zondag open, 
waaronder de Sting, Costes en Hema 
in de Hoofdstraat en Mansion24 op het 
Leienplein.
uitinapeldoorn.nl/koopzondagen

Antiek- en Curiosamarkt 

Wist je dat je in de zomermaanden op het 
Marktplein terecht kunt voor de grootste 
openlucht antiekmarkt van Nederland? Op 
de donderdagen 11 en 25 juli en 8 augustus 
2019 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.
uitinapeldoorn.nl/antiek-en-curiosamarkt 

Warenmarkt 

Een lekker visje, een ambachtelijk stukje 
kaas of een prachtige bos bloemen. Wat 
je ook zoekt, de Apeldoornse warenmarkt 
heeft het. Het is niet voor niets dat de 
Apeldoornse markt al jaren in de absolute 
top van Nederland staat. 

Maandag
Waren- en Stoffenmarkt op het Marktplein 
van 09:00-14:00 uur  
(circa 20 markthandelaren)

Dinsdag
Warenmarkt De Maten aan de 
Eglantierlaan van 08:30-12:30 uur  
(circa 20 markthandelaren)

Woensdag
Kleine warenmarkt op het Marktplein van 
8:30-12:30 uur (2 markthandelaren)

Warenmarkt Osseveld bij winkelcentrum  
‘t Fort van 13:30-18:00 uur
(10 markthandelaren)

Donderdag
Warenmarkt Zevenhuizen
aan de Saloméstraat van 08:30-12:30 uur 
(15 markthandelaren) 

Biologische Boerenmarkt op
hoek Asselsestraat/W. Druckerstraat van 
09:00-14:00 uur
(5 markthandelaren)

Vrijdag
Warenmarkt Apeldoorn-Zuid
op Schubertplein van 08:30-12:30 uur  
(17 markthandelaren)

Zaterdag
Grote warenmarkt op het
Marktplein van 08.30-17.00 uur
(80 markthandelaren)
uitinapeldoorn.nl/warenmarkten
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Heerlijk rondsnuffelen 
bij LAB02

“Lab02 is een concept store en in 
mijn ogen een echte verrijking van het 
Apeldoornse winkelaanbod. Hier vind je 
allerlei fijne hebbedingetjes op het gebied 
van wonen en leven. En wat ook prettig 
is: ze hebben een speciale kidsruimte. Kan 
ik mooi rondkijken, terwijl de kinderen zich 
vermaken in de speelhoek.” Heleen (34)
Paslaan 3 I lab02.nl

Een stukje hemel op 
aarde bij Villa Chocola

“De echte chocoladeliefhebber begrijpt 
het al: Villa Chocola kan alleen maar heel 
veel goeds betekenen. Van bonbons tot 
chocoladelollies en van repen tot tabletten 
in allerlei soorten en maten: hier vind je 
alles wat je (chocolade)hartje begeert. 
Ook leuk: ze hebben hier prachtige 
geschenkverpakkingen. Een cadeautje om 
te geven én te krijgen!” Tessa (22)
Oranjerie 110 

Tips van 
locals 

In je eigen bubbel bij 
boekwinkel Nawijn & 
Polak

“In mijn ogen kan een mooie binnenstad niet 
zonder goede boekwinkel. En met Nawijn & 
Polak hebben we die zeker in huis. Ik kan 
hier uren ronddwalen, op zoek naar dat ene 
boek. En weet je wat zo fijn is? Sinds kort 
hebben ze hier ook een lunchroom. Dan kan 
ik dus, terwijl ik geniet van een heerlijke kop 
koffie en een lekker gebakje, gelijk beginnen 
in mijn nieuwe aanwinst!” Rianne (43)
Marktplein 24 I libris.nl/nawijn-polak
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Capital is dé plek waar je 
jouw casual of urban look 
scoort

“Gaat jouw hart sneller kloppen van merken 
als Diesel, Hugo Boss en Woolrich? Dan 
is Capital aan de Hoofdstraat echt een 
aanrader. Een fijne zaak, die in 2015 is 
opgericht door twee jonge Apeldoorners die 
besloten hun droom achterna te gaan. Ze 
verkopen niet alleen de tofste kleding voor 
een casual of urban look, maar zijn ook nog 
eens erg prettig in de omgang.” Luuk (25)
Hoofdstraat 137 | capitalfashion.nl

Neem de tijd bij 
Mansion 24

“Ga je naar Mansion24? Neem dan ruim 
de tijd, want hier wil je voorlopig niet meer 
weg. Het bijzondere aan Mansion24 is 
het concept: naast herenkleding verkoopt 
eigenaar Robin Batens ook platen, is er een 
kapper én kun je lekker relaxen in het café. 
In 2016 won Mansion24 de  Dutch Retail 
Award voor ‘Most innovative store’ en ik 
snap wel waarom!” Dave (32)
Leienplein 5-9 | mansion24.com

Pareltje in de binnenstad:  
Stijlparadijs

“Een pareltje in de binnenstad, dat is het 
Stijlparadijs voor mij. Eigenaresse Jill weet 
namelijk precies wat vrouwen mooi vinden! 
In haar winkel vind je prachtige vrouwelijke 
kleding met een vleugje streetwear. Ook 
verkoopt ze tassen en sieraden, waarmee 
je je look helemaal ‘af’ kunt maken.” Iris (29)
Beekstraat 28 | stijlparadijs.nl
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Proef 
de stad

Meer informatie over eten en drinken vind je op 
uitinapeldoorn.nl/eten-en-drinken

Culinair genieten op een 
idyllische locatie 

Huisje James is een intiem huiskamer-
restaurant gelegen op een uniek stukje 
Veluwe. Hier geniet je van heerlijke 
gerechten en wijnen, een ongedwongen 
ambiance en een geweldig uitzicht op de 
natuur rondom. Voordat je in huisje James 
aan tafel gaat, krijg je in de sfeervolle 
Werkplaats een lekker aperitiefje. Huisje 
James is onderdeel van Van der Valk 
Hotel De Cantharel en bevindt zich op een 
sprookjesachtige locatie achter het hotel.
Van Golsteinlaan 20, Ugchelen 
huisjejames.nl

Verrassend, lokaal & 
inspirerend 

‘Wat je ziet, is wat je krijgt’, is het motto 
van Klein Berlijn in Apeldoorn. In dit urban 
restaurant  geniet je van (h)eerlijk eten van 
topkwaliteit. De chefkok bereidt alles met 
onbewerkte producten uit de natuur. De 
gerechten zijn daardoor niet alleen heel erg 
smakelijk, maar ook nog eens lekker gezond. 
Dat zorgt vaak voor een verrassende twist. 
Eet jij glutenvrij, lactosevrij of suikervrij? 
Geen probleem, want de menukaart van 
Hoofdstraat 34 | kleinberlijnapeldoorn.nl

Uitgaan 

Het centrum van Apeldoorn zit vol met 
kroegen, cafés en muziekpodia voor 
een gezellig avondje uit. Van feestcafé 
tot eetcafé en van Irish pub tot Ginbar. 
Jongeren gaan vooral naar het Caterplein 
terwijl de ouderen veelal te vinden zijn in de 
cafés aan het Leienplein en Raadhuisplein. 
Voor een overzicht van alle uitgaans-
gelegenheden kun je terecht op
uitinapeldoorn.nl/uitgaan 
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Van eigen
bodem

Meer informatie over ‘Van eigen bodem’ vind je op 
uitinapeldoorn.nl/van-eigen-bodem

Bier van eigen bodem:  
Veluwse Schavuyt

Een echt Veluws speciaalbiertje, dat is de Veluwse 
Schavuyt. In bierbrouwerij De Vlijt, gelegen op het hippe 
Zwitsal, wordt wekelijks zo’n 4.000 liter ambachtelijke 
Schavuyt gebrouwen. Tijdens een rondleiding langs de 
ketels zie en hoor je precies hoe dit biertje aan z’n lekkere 
smaak komt. Natuurlijk is er na afloop alle gelegenheid om 
één of meerdere biertjes te proeven. Proost!
Vlijtseweg 114 I veluwseschavuyt.nl

Bosbrand: een koffiebranderij in 
hartje Apeldoorn

Wat begon als een passie van een groep jonge vrienden, is 
inmiddels uitgegroeid tot een hip Apeldoorns koffiemerk: 
Bosbrand. In hun eigen stadsbranderij, hartje binnenstad, 
branden zij met liefde (h)eerlijke koffie van koffiebonen uit 
allerlei hoeken van de wereld. Ook fijn: je kunt de koffie 
gelijk proeven in het naastgelegen Schenkers, één van de 
gezelligste koffietentjes van Apeldoorn.
Van Kinsbergenstraat 8AI bosbrandkoffie.nl 

Zwitsal: van babyshampoo 
tot hip industrieterrein

Denk je aan Zwitsal, dan denk je aan… juist, die heerlijk 
ruikende verzorgingsproducten voor baby’s. Vanaf het 
begin van de jaren ’50 was het Zwitsalterrein – in de 
volksmond gewoon ‘Zwitsal’ – dé plek waar de bekende 
babyproducten gemaakt werden. Na 65 jaar kwam er in 
2011 een einde aan de productie van Zwitsal in Apeldoorn. 
Tegenwoordig is het de thuishaven van verschillende 
ondernemers, waardoor er direct aan het Apeldoorns 
Kanaal een stads en robuust concept is ontstaan. Laat je 
rondleiden bij Apeldoornse bierbrouwerij De Vlijt en proef 
de Veluwse Schavuyt. Of ga tweedehands shoppen bij 
Foenix. Liever actief? Neem eens een kijkje bij skatebaan 
Real-X of ga helemaal los in trampolineparadijs Bounz. 
Sinds vorig jaar vind je ook beachclub SOAP met een heus 
stadsstrand en fijne beachvolleybalvelden op het terrein. 
Vlijtseweg 130 I zwitsal-apedoorn.nl 



Hittegolf? 
Hier koel je af! 
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Meer informatie over een dagje waterpret vind je op 
uitinapeldoorn.nl/waterpret

Neem een plons in het 
grootste openluchtbad 
van Nederland

Aan de rand van Apeldoorn ligt het 
Boschbad, het grootste openluchtzwembad 
van Nederland. Het Boschbad is meer dan 
alleen zwemmen. Je kunt er ook zonnen, 
sporten, spelen, minigolfen en kanovaren. 
In het hoogseizoen zijn er extra activiteiten, 
zoals duikplankhangen, een glijbaanrace 
en nog veel meer. Een ideale plek voor 
een lekker dagje uit met mooi weer! Het 
zwembad is open van 28 april t/m 29 
september 2019.
Felualaan 29 | boschbad.nl

Mooi weer? 
Terrasjesweer!

Wat is er nou lekkerder dan met het 
zonnetje in je gezicht genieten van een 
heerlijk koud pilsje, een goed glas wijn of 
een lekker ijsje? Kies bijvoorbeeld voor één 
van de gezellige terrasjes op het knusse 
Raadhuisplein of bestel een ijskoud drankje 
bij een van de horecagelegenheden op het 
vernieuwde Leienplein. Ook een aanrader: 
hét stadsstrand van Apeldoorn: SOAP. 
uitinapeldoorn.nl/terrassen

IJs van Co: 
het lekkerste ijs 
van de Veluwe 

Iedereen in Apeldoorn is opgegroeid met 
het IJs van Co in Hoenderloo: een must-
visit voor elke ijsliefhebber. IJs van Co is 
verkozen tot het lekkerste ijs van Gelderland. 
Niet voor niets staan mensen graag in de rij 
voor een heerlijk ambachtelijk softijsje, in 
een beker met of zonder vruchten, dip en/
of slagroom.
uitinapeldoorn.nl/ijssalons
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Een filmpje pakken is 
altijd een goed idee 

Zin in een film of twee? Vue in hartje 
Apeldoorn biedt een zeer gevarieerd en 
uitgebreid programma met de nieuwste 
films. Liefhebbers van arthouse films, 
docu’s en ‘vergeten’ pareltjes kunnen 
terecht in Gigant, twee deurtjes verder. Na 
de film kun je rustig napraten in het Gigant 
café of lekker een hapje eten in een van 
de gezellige omliggende restaurants op het 
Caterplein.
uitinapeldoorn.nl/bioscopen

Escape rooms

Superleuk, spannend en een prima 
besteding bij slecht weer: laat je opsluiten 
in een escape room! 
Dit interactieve spel speel je met een kleine 
groep mensen, maar er zijn er ook een 
aantal die je prima met z’n tweeën kunt 
spelen. Apeldoorn kent vier escaperooms.
uitinapeldoorn.nl/escaperooms

Bowlen 

Iedereen kan bowlen. Daarom is het een 
ideaal uitje voor het gezin of met vrienden, 
ongeacht de weersomstandigheden. Het 
is de perfecte combinatie van gezellig 
samenzijn en een sportief spelletje. In 
het centrum van Apeldoorn vind je een 
groot bowlingcentrum maar ook rondom 
Apeldoorn zijn er diverse bowlingcentra.
uitinapeldoorn.nl/bowlen

Slecht 
weer tips

Evenementen

Evenementen 

Met in totaal ruim 200 evenementen op 
de zomerkalender in Apeldoorn, is er voor 
ieder wat wils. Bekijk het gehele aanbod 
op uitinapeldoorn.nl of pak de gratis 
evenementenkalender mee in één van de 
VVV-agentschappen.
uitinapeldoorn.nl/evenementen

Drakenbootfestival: één 
van de tofste festivals 
van Apeldoorn 

Eind juni vindt steevast één van de 
grootste en tofste festivals van Apeldoorn 
plaats: het Drakenbootfestival. Het feestje 
begint al op vrijdagavond met Drakenboot 
in Concert, waar elk jaar grote acts op 
het podium staan. Op zaterdag en zondag 
zijn er spectaculaire drakenbootraces op 
het Apeldoorns Kanaal én kun je op het 
festivalterrein bij Zwitsal genieten van 
toffe theater- en cabaretshows, muziek 
en lekkere hapjes en drankjes van de 
verschillende foodtrucks. De kinderen 
kunnen ook mee, want speciaal voor hen is 
er Drakenland. 
drakenbootfestivalapeldoorn.nl 
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De Veluwse avondmarkt 
in Beekbergen:  
beleef de oude 
ambachten van weleer 

Kijken, kijken… en kopen! Want wat is er 
nou leuker dan op een mooie zomerdag of 
-avond langs talloze gezellige kraampjes te 
struinen? Zowel Beekbergen als Loenen 
kent een lange traditie van zomermarkten. 
Zo staat Beekbergen elke donderdagavond 
in juli en augustus van 18:00 tot 21:00 uur 
in het teken van de Veluwse avondmarkt.
Deze markt geniet grote bekendheid 
in heel Nederland en dat is niet voor 
niks: hier sta je namelijk oog in oog met 
oude ambachten zoals wolspinnen, 
klompenmaken, bijenkorven vlechten en 
touwslaan. Daarnaast kun je de lekkerste 
streekgerechten proeven en natuurlijk je 
slag slaan bij de verschillende kraampjes. 
uitinapeldoorn.nl/veluwse-avondmarkt

Zomermarkten 

In Apeldoorn vinden talloze zomermarkten 
plaats. Van antiek en curiosa tot speelgoed 
en ambachtelijke streekproducten.
Bekijk het hele aanbod op 
uitinapeldoorn.nl/zomermarkten 

Za 15 juni: 
Summerfair Asselsestraat 

Iedere do in juli en augustus:  
Veluwse avondmarkt, Beekbergen 

Iedere za in juli en augustus: 
Kofferbakverkopen, Kanaal Zuid 

Wo w24, 31 juli en 7, 14 en 21 augustus: 
Braderie Hoenderloo 

Do 11 en 25 juli en 8 augustus: 
Antiek- en curiosamarkt Marktplein, 
centrum Apeldoorn

Di 30 juli:
Zomermarkt Uddel

Zo 4 augustus: 
Oogstfeest Loenen

Ma 5 augustus:  
Loen’se Moandag in Loenen centrum

Za 10 augustus: 
Boerenlanddag Meerveld/Uddel

Za 14 september:  
Honing- en bijenmarkt Ugchelen

Za 21 september:  
Nazomerfeest Koninginnelaan

Kom helemaal tot 
rust in één van deze 
wikkelhouses

Kom je naar de Veluwe om tot rust te komen? 
Dan is overnachten in een wikkelhouse echt 
iets voor jou. Deze duurzame huisjes zijn 
gemaakt van gerecycled karton en staan 
midden in de prachtige Veluwse natuur. 
Het huisje is van alle gemakken voorzien, 
behalve Wi-fi. Want zeg nou zelf, om op en 
top te genieten heb je toch geen telefoon 
of internet nodig? 
Asselsestraat 330, Apeldoorn | stayokay.com

Overnachten

Een heel vliegtuig voor 
jezelf 

Hoe bijzonder is dat! Slapen in een vlieg-
tuig met een heerlijke suite die van alle  
gemakken is voorzien. Je voelt je in de 
wolken en staat toch met beide benen 
op de grond. Altijd al willen weten hoe 
het is om piloot te zijn? Neem dan plaats 
in de volledig uitgeruste cockpit van dit 
bijna 40 meter lange toestel. Vanuit de  
vlieg tuigsuite heb je een schitterend uit-
zicht over het platform en de landingsbaan 
van vliegveld Teuge.
De Zanden 61b, Teuge I vliegtuighotel.nl

Meer informatie over overnachten vind je op 
uitinapeldoorn.nl/overnachten-in-apeldoorn
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Slapen in een 
droomboom 

Met een glijbaan zo je vakantiehuisje 
uitroetsjen, welk kind wil dat nou niet? De 
Droomboom op Landel Miggelenberg staat 
op zo’n drie meter hoogte en lijkt op een 
echte boomhut. Je bereikt de boomhut met 
een trap, die uitkomt op het knusse terras. 
Vanuit de uitkijktoren in de woning heb je 
een fantastisch uitzicht over de bossen van 
de Veluwe. 
Miggelenbergweg 65, Hoenderloo | landal.nl

Slapen in een Drakenei: 
een kinderdroom die 
uitkomt

Wil jij je kinderen graag een onvergetelijke 
herinnering bezorgen? Boek dan een 
overnachting in een echt Drakenei, midden 
op de Veluwe. Het Drakenei, op camping 
’t Schinkel, is voorzien van een groot 
bed, geschikt voor twee volwassenen en 
maximaal twee kleine kinderen
Miggelenbergweg 60, Hoenderloo I 
hetschinkel.nl

Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte 
heidevelden, schaapskuddes en zacht 
stromende beken: dat is de Veluwe!
Maar de Veluwe biedt meer. Topattracties, 
beroemde musea, historische hanzesteden, 
moderne accommodaties, culinair genieten 
en volop gelegenheid om actief te zijn in 
de adembenemend mooie Veluwse natuur.
De Veluwe staat voor actief, avontuurlijk, 
ontspannend en uitdagend. Maar ook voor 
verleidelijk lekker. En dat alles op nog geen 
uurtje rijden van de Randstad. Kom, ontdek 
en beleef de Veluwe.
visitveluwe.nl

Ontdek de 
regio

Meer informatie over de Veluwe vind je op 
visitveluwe.nl



52 53

OV

Vanaf treinstation Apeldoorn is het nog 
geen tien minuten lopen naar het hart van 
het centrum. Bij het treinstation vind je 
ook een groot busstation. Er rijden diverse 
bussen naar het centrum van Apeldoorn.

Parkeren

Apeldoorn telt een aantal grote en minder 
grote parkeergarages in het centrum. De 
garages zijn goed verdeeld over de hele 
binnenstad. Dit zorgt ervoor dat je nooit 
ver hoeft te lopen naar jouw plaats van 
bestemming.
uitinapeldoorn.nl/parkeren

Bewaakte 
fietsenstallingen 

Met de fiets naar het centrum van Apeldoorn?
Doen! In het centrum van Apeldoorn zijn 
diverse gratis bewaakte fietsen stallingen. 
Zo kun jij je fiets altijd veilig stallen, vlakbij 
de plek waar je zijn moet.
uitinapeldoorn.nl/fietsenstallingen

Praktische info 

VVV-agentschap

In en rondom Apeldoorn vind je diverse 
VVV-agentschappen die informatie bieden 
over de veelzijdigheid van Apeldoorn en 
omgeving. Het is ook de plek waar je 
folders, VVV fiets- en wandelkaarten en 
cadeaubonnen kunt krijgen. 

De VVV-agentschappen vind je op de 
volgende locaties:

CODA Museum
Vosselmanstraat 299, Apeldoorn
Geopend: di t/m za 10:00-17:00 uur,  
zo 13:00-17:00 uur

Primera De Damper
Dorpstraat 54, Beekbergen
Geopend: ma t/m vr 8:00-18:00 uur,  
za 8:00-16:00 uur

Statie 
Stationsplein 4, Apeldoorn 
Geopend: ma t/m vr 7:00–21:00 uur,  
za  10:00–17:00 uur en 
zo van 10:00–18:15 uur

Spar
Eerbeekseweg 24, Loenen
Geopend: ma t/m za 8:30-19:00 uur en  
zo 12:00-17:00 uur

Lokaliteit Apeldoorn
Apeldoornseweg 16,  Hoenderloo
Geopend: mei t/m sep, 
dagelijks 10:00 - 17:00 uur

Volg ons op 
instagram en deel je 
#uitinapeldoorn-moment!

@driveincinemaapeldoorn @kasteelcannenburch

@hb241977

@rembrandtapeldoorn

@asibalila

@chrisdozyfotografie

@soapapeldoorn @lindav85
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