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De binnenstad van Apeldoorn staat 
bekend om haar compacte, gezellige 
winkelgebied waar een persoonlijke 
benadering hoog in het vaandel staat. 
Zeker in het najaar is de stad met haar 
grote winkelgebied en vele gezellige 
cafés en restaurants een heerlijke plek 
om te zijn. 
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-binnenstad.nl
facebook.com/apeldoornbinnenstad I instagram.com/apeldoornbinnenstad 3
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Ontdek de 
binnenstad 

Unieke boetiekjes, gezellige cafés, concert-  
en danspodia, grote winkelketens, musea, 
knusse restaurantjes en meer… De 
Apeldoornse binnenstad heeft het allemaal! 
Er is voor ieder wat wils op het gebied van 
cultuur, shoppen en uitgaan. En wist je dat 
de binnenstad rijk is aan vele overblijfsels 
van de kunststroming Jugendstil? Kijk dus 
zeker eens wat vaker omhoog wanneer je 
door de stad wandelt!
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Hoewel de winkels in de binnenstad 
veelal hun eigen openingstijden hanteren, 
zijn de meeste winkels in het algemeen 
op de volgende tijden geopend. 

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 zijn iedere zondag open, 
waaronder Mango, TK Maxx en New 
Yorker in winkelcentrum Oranjerie, 
Sting, Costes, Jack & Jones en Hema 
in de Hoofdstraat en Mansion24 op 
het Leienplein. Bekijk een overzicht op
www.apeldoorn-binnenstad.nl/
koopzondagen-en-openingstijden

Openingstijden

Shoppen op zondag

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
Zondag van 12.00  tot 17.00 uur

7apeldoorn binnenstad
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Hoofdstraat
Deze straat is thuisbasis van vele bekende, landelijke 
en internationale ketens en merkwinkels als Zara, H&M, 
Rituals en Esprit. Daarnaast vind je er ook een aantal 
speciaalzaken, zoals noot- en delicatessenwinkel De 
Nootzaak en schoenenwinkel Rethmeier-Bally.

Zijstraten & Pleinen
Unieke winkeltjes, koffiehuizen en cafeetjes, die typisch 
Apeldoorns zijn, vind je voornamelijk in de zijstraatjes en op 
de pleinen. Dus ben je in ’t centrum? Duik dan vooral ‘ns de 
zijstraatjes in en laat je verrassen! Even opwarmen? Op de 
diverse pleinen vind je meer dan genoeg horecazaken die 
je graag ontvangen voor een kop koffie of borrel.

Cultuur & Entertainment
Dol op cultuur? In het stadshart komen muziek, theater, 
dans, film, beeldende kunst en verschillende vormen van 
entertainment samen. Of je nou een potje wilt bowlen of 
liever een expositie bezoekt: het aanbod is groot, veelzijdig 
en er is voor ieder wat wils! Ook fijn: alles is op loopafstand 
van elkaar te vinden. 

Horeca
Het centrum zit boordevol gezellige bars, pubs en 
muziekpodia die garant staan voor een gezellig avondje 
uit. Van feestcafé tot eetcafé en van Irish pub tot ginbar. 
Apeldoorn telt drie horecapleinen: het Raadhuisplein, 
Caterplein en Leienplein. Maar ook in de Kapelstraat, Van 
Kinsbergenstraat en in de Marktstraat zitten talloze leuke 
cafeetjes!

Apeldoorn Binnenstad
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Shoppen

Wist je dat de binnenstad van Apeldoorn 
met de Hoofdstraat en alle straatjes 
en pleinen daaromheen meer dan twee 
kilometer winkelgebied heeft? Naast de 
bekende winkelketens, vullen de straten 
zich met veel leuke, unieke boetiekjes en 
bijzondere winkels. De volgende adresjes 
zijn het ontdekken meer dan waard! 
apeldoorn-binnenstad.nl/winkelen
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1. Oxener City Shoebox Op zoek naar iets unieks 
én kwalitatiefs voor aan je voeten? Dan is Oxener 
City Shoebox je plek. Hier volgen ze de trends in 
de schoenenmodewereld op de voet en kopen ze 
alleen in bij merken die een eigenzinnige twist aan de 
schoen weten te geven. Korenstraat 13 2. Capital 
De modebewuste Apeldoorner van het mannelijk 
geslacht 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 als Mason Garments en Filling 
Pieces. Hoofdstraat 137 3. Bla-Bla stores Merken 
als Calvin Klein, Nikkie, Hugo Boss en Lacoste: 
Bla-Bla heeft het allemaal! Inmiddels dan ook een 
begrip in Apeldoorn met maar liefst vier vestigingen: 
Trends, Deluxe, Classic en Women. Korenstraat 
3, 106 en 112, Hoofdstraat 123a 4. Shoepimp 
Sneakerfreaks kunnen hun hart ophalen bij Shoepimp 
in de Beekstraat. Naast de exclusieve en iconische 
sneakers van o.a. Nike en New Balance kan je hier 
ook toffe kleding aanschaffen. Beekstraat 1B

de leukste hotspots 

winkeladresjes
8x

2 3 44
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5. WortelWoods Als het buiten wat somber is, 
krijgen we massaal zin om meer warmte, kleur en 
gezelligheid in huis aan te brengen. WortelWoods 
is zo’n plek waar je dan beslist heen moet gaan. Bij 
deze inspirerende winkel en meubelmakerij inéén 
vind je handgemaakte meubelen gecombineerd met 
hippe woonaccessoires als poefen en kandelaars. 
Asselsestraat 37a 6. Stijlparadijs 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 in haar schattige winkeltje verkoopt. Beekstraat 
28 7. Dessous Lingerie Al 35 jaar word je in deze 
lingeriewinkel écht geholpen met persoonlijke 
aandacht. Je kunt er terecht voor bad-, lingerie- en 
nachtmode. Ook voor een maatje meer! Korenstraat 
118 8. Van Hell Juweliers Met ruim 80 jaar ervaring 
en sieraden, horloges en trouwringen van topmerken 
is een bezoekje aan Van Hell Juweliers een gouden 
zet! Hoofdstraat 120B 

8

5

7
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1. Met de meest prachtige (en betaalbare!) 
items voor in je stulpje is LAB02 voor 
de woonfanaten onder ons een must. 
Paslaan 3 2. Bordspellen, partyspellen, 
familiespellen, denkspellen en kaartspellen: 
Spellenwinkel De Wammus heeft ze 
allemaal. Kapelstraat 7 3. Bij WAAR draait 
het om duurzaamheid en fair trade. Denk 
aan sieraden, interieurspullen, cosmetica, 
de leukste cadeautjes en een koffiehuis 
waar je kunt genieten van een (vegan) 
taartje, havermelkcappuccino of ontbijtje. 
Marktstraat 1A 4. Boekenwurmen halen 
hun hart op bij boekhandel Nawijn 
& Polak, gelegen in het hart van het 
centrum. De instore lunchroom Daalder is 
ook zeker een aanrader! Marktplein 24 5. 
Op zoek naar een unieke eyecatcher voor 
in je woonkamer? RePop is een winkel vol 
vintage- en designmeubelen uit de jaren 
’80. Sla je slag! Woensdag t/m zaterdag 
geopend. Hoofdstraat 32

2 4

3

bijzondere
adresjes

1 2 4
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Van alle 
markten thuis
Kramen vol gekleurde groenten, fruit, 
bloemen, vers brood en kaas en af en toe 
de geur van pasgebakken kibbeling die je 
neus passeert… Welkom op de markt! In 
het centrum vind je drie dagen per week 
een markt. 
apeldoorn-binnenstad.nl/markt

Grote warenmarkt
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur  
Marktplein

Waren- en stoffenmarkt
Maandag 08.30 uur tot 13.00 uur 
Marktplein
Donderdag 09.00 tot 14.00 uur 
Asselsestraat

Overdekt 
winkelen
Winkelcentrum Oranjerie en de Koren- 
passage staan al jarenlang garant voor 
uren shoppingplezier. Winkelcentrum 
Oranjerie heeft nét een flinke opknap-
beurt achter de rug. Je vindt er winkels 
als TK Maxx, MANGO, New Yorker en 
The Body Shop. En de Korenpassage? 
Die is klein maar fijn én rijk aan leuke 
Apeldoornse adresjes als het Apeldoorns 
Koffiehuys en concept store Loft. 
apeldoorn-binnenstad.nl/overdekt-
winkelen

14 apeldoorn binnenstad



cultuur5x
GIGANT
De leukste feestjes, arthousefilms, 
livemuziek en concerten: het is slechts 
een greep uit het veelzijdige aanbod 
van poppodium en filmhuis GIGANT. 
Nieuwstraat 377

ACEC
Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden, en dat weten ze bij 
cultuurinstelling ACEC maar al te goed. 
Beeldend kunstenaars krijgen hier volop 
de ruimte om hun bijzondere werk 
tentoon te stellen. Roggestraat 33

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

Volop vermaak
Zin in een potje gamen? Stap eens 
binnen bij The Game Box: een grote 
hal vol arcadespellen en actieve 
games. Een filmpje pakken doe je bij 
bioscoop Vue aan de Nieuwstraat en 
een potje bowlen is ook geen probleem 
in het centrum. Meer info vind je op  
apeldoorn-binnenstad.nl/cultuur

CODA
Een museum, archief en 
bibliotheek inéén: dat 
is cultuurhuis CODA. 
Breng eens een bezoekje 
aan een verrassende 
tentoonstelling of duik in 
één van de vele boeken 
die de bibliotheek rijk 
is. Ook voor kinderen 
is er genoeg te doen! 
Vosselmanstraat 299

15apeldoorn binnenstad



Klein Berlijn
Een hippe en verrassende stek waar 
je met gemak uren kunt doorbrengen. 
Het eten is er top, de bediening super 
vriendelijk en het interieur om jaloers 
op te worden. Overigens ook dé plek 
als je speciale dieetwensen hebt! 
Hoofdstraat 34

16 apeldoorn binnenstad
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Apeldoorn barst van de adresjes waar je kunt aanschuiven voor een heerlijk 
diner. Van romantische eetcafés en hippe toko’s tot restaurants waar je culinaire 
hoogstandjes proeft… Bekijk een greep uit het aanbod!

Poppe
Een begrip in Apeldoorn! De chef-
kok en zijn keukenbrigade hebben 
verstand van zaken en dat proef je. Op 
de wisselende menukaart vind je tal 
van verrukkelijke gerechten waar het 
bedienend personeel je graag meer over 
vertelt. In for a surprise? Ga dan eens 
voor het verrassingsmenu! Paslaan 7

Green Leaf
Een modern en sfeervol sushirestaurant 
in hartje Apeldoorn waar je onbeperkt 
geniet van de Aziatische en 
internationale keuken en sushi, zonder 
tijdsbeperkingen. Nieuwstraat 283C

Recht
Recht uit het hart! Hier geniet je van de 
Hollandse keuken met een internationale 
knipoog. Ga je voor de huisgemaakte 
erwtensoep of de botermalse biefstuk 
uit de jus? Overigens ook voor de 
vegetariër een prima plek! Van 
Kinsbergenstraat 1B

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 en internationale 
keuken. Van Kinsbergenstraat 3

waar je u tegen zegt
Restaurants
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1. Ontzettend vriendelijk personeel, 
heerlijke koffie en ovengebakken 
broodjes: dé ingrediënten van koffie- en 
theespeciaalzaak en lunchroom Kaldi. 
Perfect voor een ontbijtje! Paslaan 2  
2. De geur van ovenvers gebak en 
gemalen koffie is onweerstaanbaar 
als je eenmaal een voet hebt gezet 
in dit zaakje. Central Park is een 
aanrader voor als je opzoek bent 
naar hippe kneuterigheid met een 
vleugje huiskamergevoel. Kapelstraat 1  
3. Doppio is een espressobar met 
waanzinnige koffie, ontbijt en lunches in 
de bruisende Korenstraat. Korenstraat 6  
4. Rembrandt is een hippe lunchroom 
en wijnbar in de pas vernieuwde 
Marktstraat. Je kunt hier terecht 

voor heerlijke koffie, prachtige wijnen, 
tosti’s, en borrelhappen. Marktstraat 3  
5. Nog vrij nieuw maar wij zijn nu al fan: 
Evi’s! Je bestelt hier een aantal kleine 
gerechtjes van de kaart, waarmee je je 
eigen miniproeverij creëert. Hoofdstraat 
166 6. Bijna alles kan bij Alfred Kookt! 
Hier kun je gezellig aanschuiven om te 
proeven van de lekkerste huisgemaakte 
soepen, gevarieerde lunchgerechten 
en kwaliteitsvlees uit de rotisserie. 
Kapelstraat 2 7. Je dag goed beginnen 
doe je bij Schenkers, met een goede 
bak dampende koffie voor de nodige 
dosis energie. Ook voor een ontbijt, 
lunch of stukje gebak kun je prima 
terecht op deze hippe hotspot. Van 
Kinsbergenstraat 8A

Koffie & 
lunchrooms

4 1

6

18 apeldoorn binnenstad



Op zoek naar een geschikte plek om op 
je gemak – zonder al te veel gedoe – op 
te warmen en te borrelen met je geliefde 
of wat vrienden? Overweeg één van deze 
gezellige locaties!

Wijnbar & Tapperij Den Olifant
De keuze is reuze bij Den Olifant: deze bar 
heeft zelfs zijn eigen bier. Vergeet niet de 
legendarische borrelplank vol lekkers bij je 
drankje te bestellen! Kapelstraat 9

Ale House
Dol op bier in allerlei vormen? Ale House 
is het grootste speciaalbiercafé van 
Apeldoorn, midden op het Caterplein, met 
16 bieren van de tap en maar liefst 165 
flesbieren! Hoofdstraat 202

Evviva Wijnbar
Voor een glaasje rood, wit, mousserend of 
rosé kun je terecht bij de pas geopende 
Evviva Wijnbar in de Van Kinsbergenstraat. 
Leuker nog: combineer je glas genot met 
een fijne borrelplank vol lekkers. Perfect 
om een winterse dag af te sluiten. Proost! 
Van Kinsbergenstraat 10

Humphrey’s Café
Humphrey’s is een authentiek bruin café in 
het centrum waar je al ruim 36 jaar zeven 
dagen per week terecht kunt voor een 
borrel. Al dan niet met een balletje gehakt, 
stukje kaas of worst. Bekijk ook ‘ns de 
speciale bierkaart! Hoofdstraat 196

en brouwsels
Borrels
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Deze unieke ondernemers vind je 
nergens anders dan in het stadshart van 
Apeldoorn en zijn het ontdekken zeker 
waard!

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. Hoofdstraat 140

Traiteur Délicat
Een stijlvolle delicatessenwinkel 
én cateraar in de altijd levendige 
Asselsestraat. Je kunt er onder andere 
terecht voor uiteenlopende kant-en-
klaar maaltijden, vleeswaren, vis, oliën 
en azijnen, delicatessen en exclusieve 
wijnen. Gewoon eerlijk, vers eten 
zonder kunstmatige toevoegingen. 
Asselsestraat 30

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 
échte kaas. Van schapenkaas tot 
geitenkaas en van mozzarella tot kazen 
die direct van de boer vandaan komen: er 
is voor ieder wat wils. Deventerstraat 4 

Smul
Voor de echte bourgondiër is Smul een 
waar paradijsje. Dit is dé winkel voor 
de lekkerste kaas, wijn, huisgemaakte 
tapenades, tapas, broden, vleeswaren 
en verse maaltijden. 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

mee naar huis
lekkers
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Oktober
vr 4 okt Asselse 2 Mijl Assselsestraat 
vr 4 t/m zo 20 okt Oranjerie 25 jaar – feestweken Winkelcentrum Oranjerie
za 5 okt Kinderboekenweekfeest CODA Museum
za 5 okt Fashion@Korenstraat Korenstraat
za 5 t/m za 12 okt Green Week Apeldoorn Binnenstad 
zo 6 okt Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
zo 6 okt Stadswandeling Vertrek: Raadhuisplein
do 10 okt Apeldoorn Business Awards Theater Orpheus 
za 12 okt Fashion & Beautydag Winkelcentrum Oranjerie
zo 13 okt Stadswandeling Vertrek: Raadhuisplein
vr 18 t/m zo 20 okt Festival Roots in the Woods Beekpark 
za 19 okt Ontdekweek Winkelcentrum Oranjerie
zo 20 okt Stadswandeling Vertrek: Raadhuisplein
za 26 okt Bock  & Wild festival Leienplein 
zo 27 okt Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
zo 27 okt Stadswandeling Vertrek: Raadhuisplein

November
zo 3 nov Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
vr 8 en za 9 nov Brainstorm festival GIGANT 
za 16 nov Landelijke Sinterklaasintocht Apeldoorn Binnenstad  
za 16 t/m zo 17 nov Landelijk atelierweekend Diverse locaties 
zo 24 nov Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 

December
zo 1 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 8 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
za 14 dec Winterfair Asselsestraat
zo 15 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 22 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 29 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
di 31 dec Aftelfeest Marktplein 

Januari
zo 5 jan Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
zo 19 jan Muziekfestival Afterslag GIGANT
zo 19 jan Midwinter Testrun Loolaan 
zo 26 jan Koopzondag Apeldoorn Binnenstad

Februari
zo 2 feb Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 23 feb Koopzondag Apeldoorn Binnenstad

2019/2020

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

Praktische info

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

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

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. 
• Lijn 6, halte Hoofdstraat 
• Lijn 12, halte Amaliapark 
• Lijn 18, halte Hoofdstraat
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Volg ons op social media
² apeldoornbinnenstad 
µ apeldoornbinnenstad 
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