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Wil je lekker shoppen maar ook 
genieten van natuur? Doe dan eens 
een weekendje Apeldoorn. In de 
binnenstad kun je eindeloos winkelen 
en/of geniet van architectuur en 
cultuur. Ook vind je hier vele gezellige 
cafés en restaurants. Direct buiten 
de stad vind je prachtige bossen 
en uitgestrekte natuurgebieden. 
Stedelijkheid en natuur vinden 
elkaar hier op een unieke manier.

stad & natuur zijn 
onlosmakelijk met 
elkaar verbonden

hoofdstad van de veluwe
apeldoorn
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Aapjes kijken! 
Dat gaat zeker op in Apenheul, 
waar zo’n 30 verschillende 
apensoorten wonen. En het 
leukste: meer dan de helft loopt 
gewoon los. Zo sta je dus opeens 
oog in oog met bijvoorbeeld een 
doodshoofdaapje. Het park is van  
4 april t/m 1 november open.  
JC Wilslaan 21 I apenheul.nl

typisch
Apeldoorn

8x Radio Kootwijk 
Eén van de meest markante gebouwen 
van Nederland ligt midden op de Veluwe: 
het voormalige zendstation Radio 
Kootwijk. Op diverse data organiseert 
Staatsbosbeheer rondleidingen en kun 
je het gebouw van binnen bekijken. 
Daarnaast lopen er meerdere fiets- en 
wandelroutes door dit prachtige plekje 
op de heide. 
Radioweg 1, Radio Kootwijk
hierradiokootwijk.nl 

Uitkijktoren Kootwijkerzand 
Het Kootwijkerzand wordt ook wel ‘de 
Sahara van de Lage Landen’ genoemd. 
Met een oppervlakte van 700 hectare is 
het Kootwijkerzand de grootste actieve 
zandverstuiving van West-Europa. Het 
is er fantastisch wandelen. Vanaf de 
houten uitkijktoren heb je een prachtig 
uitzicht over het Kootwijkerzand. 
Houtvester van het Hoffweg, Kootwijk 
uitinapeldoorn.nl/ 
uitkijktoren-kootwijkerzand
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Nationaal Park De Hoge Veluwe
Dit 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. 
Dus neem je verrekijker mee en spot ze 
allemaal! Je ontdekt het park met één 
van de vele gratis witte fietsen die voor 
je ter beschikking staan. Het gehele 
jaar vinden er allerlei activiteiten en 
evenementen plaats. Ook voor kinderen 
is er van alles te doen. Een bezoek aan 
het park is zelfs leuk als het regent! 
Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in het 
Museonder of ontdek met een gids het 
Jachthuis Sint Hubertus.
Houtkampweg 13, Hoenderloo 
hogeveluwe.nl 

Kröller-Müller Museum
In het Kröller-Müller Museum vind je 
de op één na grootste Van Gogh-
verzameling ter wereld. 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.
Houtkampweg 13, Hoenderloo 
hogeveluwe.nl 

Papierfabriek  
De Middelste Molen 
De Middelste Molen in Loenen is de 
enige papierfabriek in Nederland die 
in oude staat bewaard gebleven is. 
Tijdens een bezoek kun je het gehele 
productieproces van oer-Hollands 
papier bijwonen en mag je zelf ook de 
aan de slag! Ook leuk voor kinderen. 
Wo t/m za van 10.00 tot 16.00 uur. Van 
mei t/m okt ook op di van 10.00 tot 
16.00 uur.
Kanaal Zuid 494, Loenen
demiddelstemolen.nl 

De hoogste waterval  
van Nederland 
Met een verval van maar liefst 15 
meter is de Vrijenbergspreng in Loenen 
de hoogste waterval van Nederland. 
Tevens is het een prima vertrekpunt 
voor een heerlijke wandel- of fietstocht. 
De waterval vind je op een stukje lopen 
vanaf de parkeerplaats Vrijenberg aan 
de grote weg (N768) van Loenen naar 
Beekbergen. De waterval is het gehele 
jaar door te bezoeken. 
utinapeldoorn.nl/loenense-waterval 

Een ritje met de  
historische stoomtrein 
Een rit met de historische stoomtrein 
tussen Apeldoorn en Dieren is een echte 
belevenis voor jong en oud. Op vele 
verschillende data rijdt de stoomtrein 
deze zomer met een groot aantal 
locomotieven door het schitterende 
landschap van de Veluwe. Tijdens de 
betoverende rit maak je een tussenstop 
in Beekbergen, waar je het hart van het 
spoorwegmuseum kunt bekijken. 
Dorpstraat 140, Beekbergen
stoomtrein.org 
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Wandelen

Of je nu een fanatieke wandelaar 
bent of liever op je gemak de 
stad verkent, voor iedereen is 
er een geschikte wandeling te 
vinden in Apeldoorn. Zo kun je 
uren dwalen door uitgestrekt en 
gevarieerd woud waar je zomaar 
oog in oog komt te staan met een 
kudde everzwijnen of edelherten. 

Voor de kids
Kleine voetjes vragen om een heel eigen 
wijze van wandelen. Apeldoorn biedt veel 
leuke kinderwandelingen variërend van 
kabouterpad tot blotevoetenpad. Ook 
leuk: Ga op bezoek bij de everzwijnen in 
Park Berg en Bos en combineer dit met 
een bezoek aan de grote speelweide en 
de uitkijktoren in dit park.
uitinapeldoorn.nl/wandelingen-met-kids

Klompenpaden 
Klompenpaden brengen je naar plekken 
waar anders niet zo snel komt. De 
routes gaan namelijk zoveel mogelijk 
over onverharde paden, boerenland, 
heide en door het bos! 
uitinapeldoorn.nl/klompenpaden

Stads- 
wandelingen
Leer in anderhalf uur alles over de 
geschiedenis van Apeldoorn! Iedere 
zondag om 14.00 uur (van april t/m 
oktober) vindt er een stadswandeling 
plaats vanaf het Raadhuisplein. Ook 
worden er wandelingen over specifieke 
Apeldoornse thema’s georganiseerd. 
uitinapeldoorn.nl/stadswandelingen 

Wandelroutes 
in Apeldoorn 
Van koninklijke routes of historische 
natuurroutes in het bos: in Apeldoorn 
kun je alle kanten op. Voor alle 
wandeltips in Apeldoorn: 
uitinapeldoorn/wandelen

10 cityguide
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Zin in een heerlijke fietstocht? Rondom 
Apeldoorn vind je de mooiste bossen 
van Nederland. Je kunt uren fietsen 
door uitgestrekt en gevarieerd woud. 
Bereid je voor op de nodige klimmetjes 
want het is heuvelachtig. Online 
hebben we diverse routes overzichtelijk 
gerangschikt op thema en afstand. 
uitinapeldoorn.nl/fietsen 

Nooit de weg kwijtraken! 
Handig! Stel je eigen route samen door 
van punt naar punt te fietsen. 
uitinapeldoorn.nl/fietsen-langs-
knooppunten 

Fietsen

Fietsen met gids 
Het Fietsgilde Apeldoorn organiseert 
in de maanden mei t/m oktober iedere 
week een recreatieve fietstocht. Onder 
begeleiding van een gids maak je 
prachtige fietstochten variërend tussen 
35 en 60 kilometer afstand. 
uitinapeldoorn.nl/fietsgilde

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 gratis online!
uitinapeldoorn.nl/fiets-en-wandelkaart

Ruiter- en menpaden 
Op de Veluwe liggen honderden 
kilometers gemarkeerde ruiter- en 
menpaden. De ideale plek voor het 
maken van mooie buitenritten door het 
bos en over de heide. Alle informatie 
over de routes vind je op 
uitinapeldoorn.nl/paardrijden 

Paardenhotels
Apeldoorn kent diverse paardenhotels. 
Geniet van de natuur en de vele 
ruiterroutes op de Veluwe en sluit 
de dag met een heerlijk hotel terwijl 
je paard dik in het stro staat in het 
paardenhotel. 
uitinapeldoorn.nl/paardenhotels 

Paardrijden
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Actief & 
outdoor

Klimmen op hoogte 
Klimbos Veluwe in Apeldoorn is 
wat je noemt het klimbos der 
klimbossen. Hier vind je maar liefst 10 
verschillende klimavonturen op circa 90 
verschillende overgangen. Oplopend in 
moeilijkheidsgraad en hoogtes van twee 
tot niet minder dan achttien meter! 
J.C. Wilslaan 21 I klimbos.nl 

Jump with a view
Heb jij parachutespringen nog 
op je bucketlist staan? Ervaar de 
onvergetelijke sensatie van een 
tandemsprong in Teuge, een klein 
plaatsje vlakbij Apeldoorn. Vergeet niet 
vooraf te reserveren. 
De Zanden 11, Teuge 
paracentrumteuge.nl

Balletje slaan 
Ondek één van de oudste minigolf-
banen van Nederland. En handig: als je 
gaat minigolfen kun je tegelijk gebruik 
maken van het van openlucht zwembad 
het Boschbad. Van 26 april tot en 27 
september dagelijks geopend. 
J.C. Wilslaan 21
midgetgolfapeldoorn.nl 

Het water op! 
Het Apeldoorns Kanaal is een ver-
kenning per kano zeer waard. Het is een 
rustig vaarwater en regelmatig zie je 
restanten van oude industrieën. 
Hoofdweg 215, Loenen (tegenover 
Bistor de Bron) I kanaoverhuuroost.nl

14 cityguide
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1. Een filmpje pakken is altijd een goed idee. VUE in hartje 
Apeldoorn biedt een zeer gevarieerd en uitgebreid programma 
met films van dit moment. Liefhebbers van art house films, 
documentaires en ‘vergeten’ pareltjes kunnen twee deurtjes 
verder terecht bij GIGANT. uitinapeldoorn.nl/bioscopen 2. 
Strike! Iedereen kan bowlen! In het centrum van Apeldoorn 
vind je een groot bowlingcentrum maar ook rondom Apeldoorn 
zijn diverse bowlingcentra. uitinapeldoorn.nl/bowlen 3. Beleef 
de spannendste escape rooms van Apeldoorn! Weet jij op 
tijd te ontsnappen? uitinapeldoorn.nl/escape-rooms
 

met slecht weer

doen3x
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doen3x

1. Het grootste openluchtzwembad van Nederland 
Omringd door de Veluwse bossen ligt aan de rand van Apeldoorn 
het Boschbad: het grootste openluchtzwembad van Nederland. 
Het Boschbad is meer dan alleen zwemmen. Je kunt er ook 
sporten, spelen, minigolfen, zonnen en kanovaren. Een ideale 
plek voor een lekker dagje uit met mooi weer! Het zwembad 
is open van 26 april t/m 27 september 2020 Felualaan 29 | 
boschbad.nl 2. Terrasje pakken Wat is er nu lekkerder dan 
met het zonnetje in het gezicht genieten van een heerlijk koud 
pilsje of goed glas wijn? Strijk neer op de vele terrasjes in 
Apeldoorn voor een ijskoud drankje. Ook een aanrader: SOAP: 
het stadsstrand van Apeldoorn uitinapeldoorn.nl/terrassen  
3. Het lekkerste ijs van de Veluwe Iedereen in Apeldoorn 
is opgegroeid met IJs van Co in Hoenderloo. Een must-visit 
voor elke ijsliefhebber. Niet voor niets staan mensen graag 
in de rij voor een heerlijk ambachtelijk softijsje. Krimweg 33, 
Hoenderloo I uitinapeldoorn.nl/ijssalons

met warm weer

1 32
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Kidsproof

Kinderpretpark Julianatoren 
Tegenwoordig is het natuurlijk dé plek waar tv-helden 
meneer Kaasschaaf, mevrouw Suikerspin en Jul & Julia 
wonen. Maar wist je dat familiepretpark Julianatoren al 
meer dan honderd jaar oud is? Het pretpark, met meer 
dan zestig attracties, spectaculaire shows en grote 
evenementen biedt een heerlijk dagje uit aan gezinnen 
met kinderen van 2 t/m 12 jaar. Het park is geopend 
van 12 april t/m 25 oktober. Bekijk de website voor de 
actuele openingstijden. 
Amersfoortseweg 35 I julianatoren.nl

Kidsproof Kinderparadijs Malkenschoten 
Ontdek, leer en speel op de boerderij 
van het gezelligste varkentje van 
Nederland: Binky! Binky woont in 
Kinderparadijs Malkenschoten. Het is 
een kinderboerderij én een speeltuin en 
leuk voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Je 
kunt o.a. dieren bezoeken, racen op het 
verkeerspleinen en waterfietsen. Moe? 
Dan kun je uitrusten in de Binkybus die 
over het hele park rondrijdt. Het park is 
dagelijks geopend. 
Dubbelbeek 4 I binky.nl

Indoor plezier 
Slecht weer? Bezoek dan het 
indoorspeelparadijs Monkey Town voor  
kinderen van 1 tot 12 jaar. Er zijn 
gigantische en klautertoestellen, vol  
uit dagende tunnels en geheime 
gangetjes en natuurlijk de bekende 
ballenbakken, superlego, trampolines en 
luchtkussens. Apeldoorn heeft ook 2 
indoor trampolineparken: Street Jump 
en Krazy Kangaroo waar de kids hun 
energie kwijt kunnen. Ook ZERO55 kun 
je toevoegen als uitdagend dagje uit 
bij slecht weer (maar ook goed weer). 
Naast elektrisch karten, glow bowling 
en lasergamen vind je er ook mini 
escape rooms, een virtual reality arena, 
een interactieve klimwand en diverse 
arcade games. 
uitinapeldoorn.nl/indoor-uitjes

18 cityguide
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Apeldoorn heeft een bijzondere 
band met het Koninklijk Huis en de 
Oranjes hebben een bijzondere 
band met Apeldoorn. Hiervan 
is Paleis Het Loo het meest in 
het oog springend bewijs. Het 
is tenslotte dé plek waar de 
Oranjes 300 jaar lang woonden. 
Prinses Margriet was de laatste 
bewoner. Na een ingrijpende 
restauratie ging het paleis in 
1984 open als rijksmuseum. Het 
paleis is tot medio 2021 dicht, 
maar niet getreurd. Deze zomer 
zijn de tuinen en stallen voor alle 
bezoekers Buitengewoon Open. 
Koninklijk Park 1 | paleishetloo.nl 

20 cityguide

Paleis Het Loo

Royaal genieten

Evenementen 
do 21 mei 
Concert Hemelvaartsdag 

vr 29 mei 
Alles uit de kas 

za 30, zo 31 mei en ma 1 juni 
Pinksterbrocante 

za 13 t/m zo 14 juni 
Koninklijke PK’s

zo 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 
30 aug en 27 sep 
Muziek op zondag

di, wo, do van 21 juli t/m 26 aug 
Prinsen- en Prinsessendagen

Deze zomer is Paleis Het Loo 
‘Buitengewoon Open’. Zo kun je een 
kijkje nemen in de koninklijke stallen en 
koetshuizen. Ook de indrukwekkende  
kleurrijke bloemenborders, bijzondere 
Delfts blauwe vazen en natuurlijk de 
fontein: in deze tuin raak je niet snel 
uitgekeken. In de tuin zijn tevens vier 
tijdelijke kunstwerken te zien, gemaakt 
door de Pools-Amerikaanse architect 
Daniel Liebeskind. 

Tip: Combineer je bezoek met 
een prachtige wandeling aan het 
aangrenzende Paleispark.

21cityguide
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Kasteel ter Horst 
Dit is zo’n kasteel zoals je in de 
sprookjesboeken terugziet: op een 
landgoed, midden in de bossen, statig 
en een tikkie mysterieus. Tijdens een 
rondleiding van anderhalf uur kom je alles 
te weten over de geschiedenis van dit 
bijzondere kasteel en het bijbehorende 
landgoed.
Hoofdweg 74, Loenen
kasteelterhorst.nl 

Kasteel Cannenburch 
Al rondlopend door dit indrukwekkende 
kasteel, heb je écht het idee dat je in 
vroegere tijden beland bent. Dit kasteel 
is ook heel leuk voor kinderen door de 
speciale kinderaudiotour en speurtocht 
in het aangrenzende kasteelpark. 
Maarten van Rossumplein 4, Vaassen 
cannenburch.glk.nl 

Grote kerk 
De Grote Kerk is en wordt gebruikt door 
de Koninklijke familie voor trouwerijen, 
dopen en normaal kerkbezoek. Ze 
hebben een eigen bank die niet door 
derden gebruikt mag worden. Tijdens 
de zomermaanden, Van 27 juni t/m 
12 september is de kerk geopend op 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 
uur.
Loolaan 16 I grotekerkapeldoorn.nl

Het Oranjepark 
Het Oranjepark aan de rand van de 
Apeldoornse binnenstad is één van de 
mooiste stadsparken van Apeldoorn. 
Midden in het park vind je de muziektent. 
Van 17 mei t/m 13 september kun je 
iedere zondagmiddag genieten van 
gratis toegankelijke concerten! 
uitinapeldoorn.nl/
zondagmiddagconcerten 

in de tijd

terug4x
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voor een dag

Wil jij voor een dag een echte prins 
of prinses zijn? Dat kan tijdens de 
prinsen- en prinsessendagen van 
Paleis Het Loo in de zomervakantie! 
De tuinen en stallen van Het Loo 
vormen het sprookjesachtige decor. 
Er is een doorlopend programma met 
leuke kinderactiviteiten voor zowel 
jongens als meisjes. Ga op de foto 
met Koningin Wilhelmina & Prins 

Hendrik, bekijk een goochelshow 
van de toverlakei, beleef de 
avonturen van de prinses mee in de 
theatershow, schiet zo ver mogelijk 
met boogschieten, laat je schminken, 
versier een kroon, doe mee met de 
spannende stokpaardjesrace, dans 
op het bal of maak een ritje in een 
echte koets! 
paleishetloo.nl

Prins of prinses  

23cityguide
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75 jaar 
bevrijding 
Apeldoorn 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
Apeldoorn bevrijd is. Er vinden in 
Apeldoorn talloze activiteiten plaats 
rondom het herdenken en vieren van 
onze vrijheid. Voor alle activiteiten: 
uitinapeldoorn.nl/75-jaar-bevrijding

Audiotour Canadian Walk 
Ontdek tijdens een wandelroute van 
twee kilometer de hele geschiedenis 
van de Apeldoornse bevrijding door de 
Canadezen. De route volgt voor een 
groot deel het parcours van de vroegere 
bevrijdingsdefilés in Apeldoorn. De 
wandeling wordt gemarkeerd door 
speciale, gegraveerde tegels met 
vormgegeven Maple Leaf-blaadjes  
en eindigt in de binnenstad. Tijdens 
het lopen van de route kun je via 
een app luisteren naar bijzondere en 
persoonlijke verhalen over de bevrijding 
van Apeldoorn. De route start bij het 
Canadees monument aan de Loolaan 
en eindigt in de binnenstad bij het 
nieuwe kunstwerk De boom der Vrijheid. 
Interessant voor alle leeftijden. 
canadianwalk.nl 

Diverse fiets- en wandelroutes 
langs oorlogsmonumenten
Vanaf april 2020 is er een nieuwe 
wandelroute en fietsrouteboekje met  
4 fietsroutes verkrijgbaar die in het teken 
staan van historische herinnerings-
monumenten. De routes zijn gratis 
te downloaden of haal de brochure 
op bij een Tourist Information locatie. 
Vanaf april 2020 is er een nieuwe 
wandelroute en een fietsrouteboekje 
verkrijgbaar die in het teken staan van 
historische herinnerings- en bevrijdings-
monumenten. 
uitinapeldoorn.nl/
herinneringsmonumenten

via wandelen en verhalen

Canadees bevrijdingsfestival 
Op zaterdag 9 en zondag 10 mei 
staat Apeldoorn in het teken van het 
Canadees bevrijdingsfestival. Op het 
voorterrein van Paleis Het Loo vind je o.a. 
oude legervoertuigen, een luchtshow 
en zie je echte parachutisten landen! 
Gratis toegang! 
canadeesbevrijdingsfestival.nl 

24 cityguide

Leer over de  
oorlogsgeschiedenis 
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Het Apeldoornsche Bosch
Het Apeldoornsche Bosch was een 
joodse psychiatrische inrichting, die 
van 1909 tot 1943 gevestigd was aan 
de Zutphensestraat te Apeldoorn. In 
1943 werd de instelling door de nazi’s 
ontruimd en werden ruim 1300 patiënten 
en het personeel gedeporteerd 
naar concentratiekampen en vrijwel 
allen vermoord. Het Apeldoorns 
Gidsencollectief organiseert op 20 juni 
en 26 september een rondleiding met 
gids over het terrein. Het is tevens 
mogelijk om op eigen gelegenheid 
een audiotour te volgen. Sinds 
januari is herinneringscentrum Het 
Apeldoornsche Bosch ook gevestigd. 
Deze is op afspraak voor groepen 
geopend. 
uitinapeldoorn.nl /apeldoornsche-bosch

Nationaal Ereveld Loenen 
Een bezoek brengen aan een 
oorlogsbegraafplaats is misschien niet 
het eerste wat in je op komt, maar het 
Nationaal Ereveld Loenen is dan ook 
allesbehalve een gewone begraafplaats 
met meer 4.000 oorlogsslachtoffers. 
De inrichting van dit Ereveld is zeer 
kenmerkend. De graven liggen in rijen 
langs paden die slingeren door een 
bosgebied van ruim 17 hectare. Het 
zijn geen rechte rijen met kruisen, maar 
graven, ingericht met liggende stenen. 
Iedere eerste en laatste zondag van de 
maand van 29 maart tot 25 oktober 
vindt er een gratis rondleiding plaats 
met gids. De start is bij de ingang van 
het Ereveld. Deze rondleiding is ook 
geschikt voor kinderen. 
Groenendaalseweg 64, Loenen
uitinapeldoorn.nl/ereveld-loenen

1. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat 
weten ze bij cultuurinstelling ACEC maar al te goed. In 
deze tentoonstellingsruimte en dit activiteitencentrum 
krijgen beeldend kunstenaars volop de ruimte om hun 
bijzondere werk te exposeren. Daarnaast vinden hier 
regelmatig lezingen en workshops plaats. Roggestraat 44 
I acecgebouw.nl 2. Een museum, archief en bibliotheek in 
een: dat is  CODA. Breng een bezoekje aan een internationale 
en eigentijdse tentoonstelling of duik in één van de vele 
boeken die de bibliotheek rijk is. Met een nieuw restaurant 
en nieuwe winkel is dit voor jong en oud een absolute 
aanrader. Vosselmanstraat 299 I coda-apeldoorn.nl 3. De 
leukste foute feestjes, theaterconcerten, art house films, 
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 I gigant.nl 4. Van cabaret tot toneel en 
van muziek en van dans tot de beste musicals. Bij Theater 
Orpheus beleef je gegarandeerd een heerlijk avondje uit. 
Churchillplein 1I orpheus.nl

cultureel
4x
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Storywalk: rondje cultuur
Ontdek kunst in de openbare ruimte via 
je smartphone. In een half uur ontdek 
je bijzondere achterliggende verhalen 
over kunstwerken in de Apeldoornse 
binnenstad. Wat is het verhaal achter 
het dansende Hert & Jager in het 
Beekpark en wat is het verhaal achter 
de buste van Admiraal van Kinsbergen 
op het terras van Het Stadscafé? Hoe 
werkt het? Download de storywalk-app 
en scan de QR-code bij ACEC in de 
Roggestraat 44. Vervolgens kun je op 
pad. Meer informatie: acec.nl

Proef
de stad
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aan4x

1. De Bon Vivant vind je aan de statige 
Loolaan. Op de kaart staan klassieke 
gerechten met een Franse inslag. 
Loolaan 42 I debonvivant.nl 2. Tegen 
Wenum-Wiesel aan vind je Café De 
Hamer. Een ideaal punt om tijdens 
een fietstocht een heerlijke, makkelijke 
lunch te nuttigen. Verse gerechten 
van goede kwaliteit. Zwolseweg 275 
I Wenum Wiesel I cafedehamer.nl  
3. Huisje James is een intiem 
huiskamerrestaurant 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. Van Golsteinlaan 
20 I huisjejames.nl 4. Gezond dineren? 
Urban hotspot Klein Berlijn is het 
antwoord. De chefkok bereidt alles met 
onbewerkte producten uit de natuur. 
De gerechten zijn daardoor niet alleen 
heel erg smakelijk, maar ook nog eens 
lekker en gezond. Eet jij glutenvrij, 
lactosevrij of suikervrij? Geen probleem. 
Hoofdstraat 34 I kleinberlijnaepdoorn.nl

tafel 1

2

3

4

Lunch time

1. Restaurant De Boschvijver ligt aan het water 
van de vijver in Park Berg en Bos. Geniet van een 
heerlijke lunch onder de oude eiken. Ook prima te 
combineren met een dagje in het prachtige park 
en/of bezoek aan Apenheul. J.C, Wilslaan 25 I 
restaurantdeboschvijver.nl 2. Of je nu kiest voor 
koffie met huisgemaakt gebak, een heerlijke lunch 
of een driegangendiner, het is altijd goed toeven 
bij Wien’s! Je vindt deze stijlvolle brasserie schuin 
tegenover de ingang van Park De Hoge Veluwe. 
Apeldoornse weg 20 I Hoenderloo I wien-s.com 
3. Je dag goed beginnen doe je bij Schenkers, met 
een huisgebrande koffie voor de nodige dosis energie. 
Ook voor een ontbijt, lunch of taart kun je prima 
terecht bij deze hippe hotspot. Kinsbergenstraat 8a I  
schenkersapeldoorn.nl

1 2 3
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borrelen5x
van ginbar tot speciaalbier

1. Het Stadscafé is de hippe hotspot in Apeldoorn. 
Een borrel met vrienden en relaties is leuk in het 
café en de wijnbar. En in de zomer is het natuurlijk 
goed toeven op het grootste terras van Apeldoorn. 
Nieuwstraat 295 | stadscafe-apeldoorn.nl 2.. Rembrandt 
in de Marktstraat is de place to be. Van koffie tot 
borrel met overheerlijke borrelplank! Marktstraat 3 | 
uitinapeldoorn.nl/rembrandt 3. Gin-liefhebber? Maar 
liefst 41 verschillende soorten internationale en lokale 
gin cocktails vind je op de kaart bij de ginbar De Kater! 
Hoofdstraat 174 | proeflokaaldekater.nl 4. Kom je uit 
Apeldoorn, dan was je vroeger bij Den Olifant. Gelukkig 
is hij er nog en is dit knusse café doorgedrongen tot 
de top 50 cafés van Nederland met 45 speciaalbieren, 
17 open wijnen en planken vol met machtige happen. 
Kapelstraat 9 I denolifant.nl 5. Zin in een avondje 
borrelen met lekkere speciaalbieren? Dan ben je bij Ale 
House aan het juiste adres! Bij deze gezellige kroeg aan 
het Caterplein in Apeldoorn heb je keuze uit maar liefst 
165 flesbieren en 16 bieren van de tap. Hoofdstraat 
202 | uitinapeldoorn.nl/ale-house

2 3 4

Shopping 
time

Zin om een dagje te winkelen? 
Kom dan naar de gezellige 
binnenstad van Apeldoorn met 
de bekende ketens maar ook 
kleine boetiekjes. Bezoek ook 
eens de overdekte winkelcentra 
Oranjerie en de Korenpassage. 
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Winkeltijden
De winkels in de binnenstad zijn 
open van maandag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.30 uur. Op donderdag is 
het koopavond in de binnenstad van 
Apeldoorn tot 21.00 uur. In de wijken 
en dorpen is het veelal op vrijdagavond 
koopavond. 

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 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. 
uitinapeldoorn.nl/koopzondagen

Op zoek naar local 
shoppingtips?
Neem een kijkje op uitinapeldoorn.nl/
winkelen-in-het-centrum

Winkeltijden & 
Koopzondagen

Lab02

WAAR

Maandag 
Waren- en Stoffenmarkt op het 
Marktplein van 09.00-14.00 uur (circa 
40 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)

Warenmarkt

Zomer-
markten

genieten van verse producten 

uitinapeldoorn.nl/warenmarkten

In Apeldoorn vinden talloze zomer-
markten plaats. Van antiek en curiosa 
tot ambachtelijke streekproducten. 
Bekijk het hele aanbod op 
uitiapeldoorn.nl/zomermarkten 
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1. 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 2. Mansion24 In dit 
miniwarenhuis kun je terecht voor 
een hippe mannenoutfit, de nieuwste 
vinylalbums en cd’s, maar ook kapper, 
borrel en lekkere lunch. De winkel is 
open van dinsdagmiddag t/m zondag. 
Leienplein 5 – 9 I mansion24.com

de leukste adresjes

shoppen6x

1

2 2

3. Kieveen In de oude coöperatie in 
het pittoreske Loenen is woonwinkel 
Kieveen gevestigd. Geniet van drie 
verdiepingen meubels, verlichting, 
accessoires en heel veel wooninspiratie. 
De winkel is geopend van dinsdag t/m 
zaterdag en iedere eerste en laatste 
zondag van de maand. Hoofdweg 2, 
Loenen I kieveen.nl 4. Capital Twee 
jonge jongens besloten hun droom 
achterna te gaan. In de Hoofdstraat 
vind je deze winkel vol met hippe 
mannenmerken. Hoofdstraat 137 I 
capitalfashion.nl 5. Villa Chocola 
Van bonbons tot chocoladelollies en 
van repen tot tabletten: hier vind je 
alles wat je (chocolade)hart begeert. 
Ook leuk: ze hebben hier prachtige 
geschenkverpakkingen. Winkelcentrum 
Oranjerie I villachocolade.com  6. Winkel- 
centrum Oranjerie Dit grote overdekte 
winkelcentrum biedt veel winkelplezier 
met o.a. fijne winkelketens waaronder 
Zara, Mango en TK Maxx. Oranjerie265 
I winkelcentrumoranjerie.nl 

3

4

65



38 cityguide 39cityguide

Overnachten

Apeldoorn biedt te veel om in één 
dag te beleven. Blijven slapen is 
een aanrader, zeker als je er ook 
nog op uittrekt om de prachtige 
Veluwe te ontdekken. Voor een 
overzicht van alle hotels en 
bungalowparken kun je terecht op 
uitinapeldoorn.nl/overnachten

Slapen in een drakenei
Wil jij je kinderen 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 volwassen en maximaal 
twee kleine kinderen. 
Miggelenberg 60, Hoenderloo I 
hetschinkel.nl 

Een heel vliegtuig voor jezelf 
Je voelt je in de wolken en staat toch 
met beide benen op de grond. In Teuge, 
nabij Apeldoorn, vind je dit 40 meter lange 
vliegtuig dat omgetoverd is tot heerlijk suite 
die van alle gemakken is voorzien. Geniet van 
een schitterend uitzicht over het platform 
en de landingsbaan van vliegveld Teuge. 
De Zanden 61b, Teuge, vliegtuighotel.nl

Out of the box
Sta jij open voor bijzonder overnachten? 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. 
Asselstraat 30, Apeldoorn I stayokay.com 

nét even anders

logeren3x
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Toeristische vraag?

Heb je een toeristische vraag? 
Je kunt ons mailen via 
info@apeldoornmarketing.nl  
en we geven je dezelfde dag 
antwoord. Neem ook een 
kijkje op uitinapeldoorn.nl/
veelgestelde-vragen

Praktische info
OV 
Vanaf treinstation Apeldoorn is het 
10 minuten lopen naar hartje centrum. 
Naast 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 binnenstad: zo is er altijd eentje 
dicht bij de plek waar jij zijn moet. 
uitinapeldoorn.nl/parkeren 

Fietsenstallingen
Ben je met de fiets? Er zijn in het 
centrum van Apeldoorn diverse gratis 
bewaakte fietsenstallingen. Maar naast 
het veilig 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.
uitinapeldoorn.nl/fietsenstallingen

Tourist Information 
In en rondom Apeldoorn kun je op 
diverse Tourist Information locaties 
terecht voor folders van de verschillende 
bezienswaardigeheden in en rondom 
Apeldoorn. Ook kun je hier terecht voor 
fiets- en wandelkaarten.
 
CODA Museum  
Vosselmanstraat 299, Apeldoorn  
Geopend di t/m vr van 10.00-17.30 uur. 
Za van 10.00-17.00 uur en zo van 
11.00-17.00 uur 

Statie
Stationsplein 4, Apeldoorn 
Geopend: ma t/m vr 08.00-17.00 uur 
en za t/m zo van 10.00-17.00 uur

Primera De Damper 
Dorpstraat 54, Beekbergen  
Geopend: ma t/m vr 08.00-18.00 uur, 
za 08.00-16.00 uur

Broodhuis Pien  
Apeldoornseweg 16, Hoenderloo 
Geopend: ma t/m zo 08.30-17.00 uur, 
op wo gesloten

Spar  
Eerbeekseweg 24, Loenen  
Geopend: ma t/m za 08.30-19.00 uur, 
zo 12.00-17.00 uur

Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte 
heidevelden, schaapskuddes en zacht 
stromende beken: dat is de Veluwe! Maar 
de Veluwe biedt meer. Topattracties, 
beroemde musea, historische hanze-
steden, 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 veluwe!

41cityguide



42 cityguide 43cityguide

Evenementkalender
van april tot oktober

In Apeldoorn vinden ruim 350 
evenementen op jaarbasis plaats. 
Voor een compleet overzicht van 
het evenementenaanbod kun 
je terecht op uitinapeldoorn.nl/
evenementen

April
vr 3 april Museumnachtrondleiding De Kus, Stationsplein
za 4 april Fashion@Korenstraat Korenstraat
za 4 april Lentebierfestival De Graaf van Vlaanderen 
zo 5 april Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
Zo 5 april Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
wo 8 april Kinderrondleiding Kasteel Cannenburch 
zo 12 april Paasvuur Beekbergen 
zo 12 april Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
vr 10 t/m ma 13 april Paaseieren zoeken bij Binky Kinderparadijs Malkenschoten 
zo 12 t/m ma 13 april Trotsmarkt Park De Hoge Veluwe

ma 13 april CD- en Platenbeurs Dok Zuid 
ma 13 april Paasmarkt Park De Hoge Veluwe
ma 13 april Vind het ei Park De Hoge Veluwe
vr 17 april Kinderrondleiding Kasteel Cannenburch 
vr 17 april Opening Canadian Walk Diverse locaties 
vr 17 april Liberation Light Event Oranjepark
za 18 t/m zo 19 april Cultuur bij je buur Diverse locaties
zo 19 april Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
Zo 19 april Trotsmarkt Park De Hoge Veluwe
zo 19 april Ronde van Gelderland Gemeentewerf Beekbergen
ma 20 t/m zo 26 april Nationale Museumweek Diverse musea 
wo 22 t/m do 30 april Koningskermis Marktplein 
vr 24 april Discozwemmen Zwembad Malkander
zo 26 april Muziek op zondag Paleis Het Loo
zo 26 april Prinsennacht Apeldoorn Binnenstad
zo 26 april Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
ma 27 april Koningsdag Apeldoorn Binnenstad

in 2020
Evenementen
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in 2020
Evenementen

Juni
ma 1 juni Pinkstermarkt Oosterhuizen 
ma 1 juni Pinksterkermis Oosterhuizen 
ma 1 juni Langste platenmarkt Apeldoorn Binnenstad
ma 1 juni t Proefstraatje Preuvenement Van Kinsbergenstraat 
ma 1 juni Landgoedfair Zeldzaam Mooi Landgoed Klarenbeek
di 2 t/m vr 5 juni Avondvierdaagse Ugchelen
za 6 juni Toertocht Vael Ouwe Start: Dieren
za 6 juni Schaapscheerdersfeest Loenen 
za 6 t/m zo 7 juni Wandeltocht Rondje Veluwe CSV, Orderbos
zo 7 juni Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 7 juni Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 7 juni Apeldoorns Wijnfestijn Kapelstraat
zo 7 juni Liefdesmars Start: Marktplein
zo 7 juni Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
wo 10 juni Nationale Buitenspeeldag Diverse locaties 
vr 12 juni Lentefeest en Parkconcert Park Zuidbroek
vr 12 juni Haringparty Marialust 
zo 14 juni Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
vr 12 t/m zo 14 juni Culturele Pleinmarkt In en om Theater Orpheus 

za 13 t/m zo 14 juni Koninlijke PK's Paleis Het Loo 
zo 14 juni Slootjesdag Het Woldhuis 
zo 14 juni Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
ma 15 t/m do 18 juni Avondvierdaagse Orderbos 
vr 19 juni Drakenboot in concert Zwitsal 

Mei
vr 1 t/m za 2 mei Biergarten Apeldoorn Soap Zwitsal
za 2 t/m zo 3 mei Brocante Markt Beekbergen 
za 2 t/m zo 3 mei Middeleeuws Festijn Kasteel Cannenburch 
zo 3 mei Koopzondag Apeldoorn Binnenstad

zo 3 mei Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
ma 4 mei Eerbewijs Nationaal Ereveld Loenen
di 5 mei Bevrijdingsfestival Apeldoorn Zwitsal 
zo 10 mei Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
vr 8 t/m zo 10 mei Lepeltje Lepeltje Beekpark 
za 9 t/m zo 10 mei Canadees Bevrijdingsfestival Paleis Het Loo 

di 12 t/m vr 15 mei Avondvierdaagse Beekbergen
vr 15 t/m za 16 mei Festival Maaiveld Diverse locaties 
za 16 mei K'leef run Kroondomeinen 
za 16 mei Family Obstacle Run en 

parkconcert
Park Zuidbroek

za 16 mei Waterloopleinmarkt Ugchelen 
za 16 t/m zo 17 mei Open atelierroute Diverse locaties
zo 17 mei Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 17 mei Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
do 21 mei Zeepkistenracefestival Orderbos 
do 21 mei Hemelse brocante markt Wenumse Watermolen
do 21 mei Nationale stoomtreindag Apeldoorn-Beekbergen-Loenen
do 21 mei Vaasaqua Vaassen 
do 21 mei Dauwtrappen Park De Hoge Veluwe
do 21 mei Autorally Marialust 
do 21 mei Concert op Hemelvaartsdag Paleis Het Loo 
za 23 t/m zo 24 mei Menwedstrijden Ugchelen 
za 23 t/m zo 24 mei Magical Castle Events Kasteel Spelderholt 
zo 24 mei Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 24 mei Trotsmarkt Park De Hoge Veluwe
zo 24 mei Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 24 mei Lifestyle Fair Marktplein 
vr 29 mei Discozwemmen Zwembad Malkander
vr 29 mei Alles uit de kas Paleis Het Loo 
vr 29 mei De Nacht van Apeldoorn Apeldoorn Binnenstad 
vr 29 mei t/m zo 31 mei Lowlands Throwdown Omnisport 
za 30 mei Schaapscheerdersfeest Uddel 

Mei
za 30 mei t/m ma 1 juni Pinksterbrocante Paleis Het Loo 
za 30 mei t/m ma 1 juni Keuken Karavaan Foodtruck 

Festival

Zwitsal

zo 31 mei t/m ma 1 juni t Proefstraatje Preuvenement Van Kinsbergenstraat 
zo 31 mei t/m ma 1 juni Pure Pinksterfair Kasteel Cannenburch 
zo 31 mei Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 31 mei Muziek op zondag Paleis Het Loo 
zo 31 mei Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 31 mei Zondagmiddagwandelingen Binnenstad
zo 31 mei Eurosport Ride 2020 Zwitsal
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Juli
do 2 juli Veluwse Avondmarkt Beekbergen
za 4 t/m zo 5 juli Open Atelierdagen Loenen 
za 4 t/m zo 5 juli Weekend van het Paard Park De Hoge Veluwe
zo 5 juli Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 5 juli Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 5 juli Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
do 9 juli Antiek- en curiosamarkt Marktplein 
do 9 juli Veluwse avondmarkt Beekbergen
vr 10 juli Buitenfilm Van Reekumplein
za 11 juli Bijenmarkt Uddel 
za 11 t/m zo 12 juli Imkerijdagen Diverse locaties
zo 12 juli Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 12 juli Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 12 juli StadsOase Van Reekumplein
di 14 t/m vrij 17 juli Cantharel Vierdaagse Apeldoorn Start: V.V. Victoriaboys
do 16 juli Veluwse Avondmarkt Beekbergen

in 2020
Evenementen

Augustus
zo 2 aug Oogstfeest Loenen 
zo 2 aug Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 2 aug Apeldoornse Terrassenparade Apeldoorn Binnenstad
zo 2 aug Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 2 aug StadsOase Van Reekumplein
zo 2 aug Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
ma 3 aug Loen'se Moandag Loenen 
di 4 t/m do 6 aug Prinsen- en Prinsessendagen Paleis Het Loo 
wo 5 aug Braderie met oude ambachten Hoenderloo
do 6 aug Veluwse Avondmarkt Beekbergen
do 6 aug Antiek- en curiosamarkt Marktplein 
vr 7 aug Buitenfilm Van Reekumplein
vr 7 t/m za 8 aug Boerenlanddagen Meerveld Uddel 
zo 9 aug Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 9 aug StadsOase Van Reekumplein
zo 9 aug Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
di 11 t/m do 13 aug Prinsen- en Prinsessendagen Paleis Het Loo 
wo 12 aug Braderie met oude ambachten Hoenderloo
do 13 aug Veluwse Avondmarkt Beekbergen
vr 14 aug Buitenfilm Van Reekumplein
zo 16 aug Zondagmiddagconcerten Oranjepark 

Juni
vr 19 t/m zo 21 juni Belgische Dagen Park De Hoge Veluwe
za 20 juni Beekbergen op z'n kop Beekbergen
za 20 juni Record Store Day Mansion24 
za 20 t/m zo 21 juni Drakenbootfestival Zwitsal 
za 20 juni Festival Levenslustig Stadsakkers Zuidbroek
zo 21 juni Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 21 jui Schaapscheerdersfeest Hoog Buurlo 
zo 21 juni Zondagmiddagconcerten Oranjepark 

di 23 t/m do 25 juni Pro Rege Fietsdriedaagse Orderbos 
do 25 t/m zo 28 juni Paardenspektakel Beekbergen Beekbergen 
za 27 juni Midzomermarathon Orderbos 
za 27 juni Summerfair Asselsestraat
zo 28 juni Trotsmarkt Park De Hoge Veluwe
zo 28 juni Worldproef Oranjepark
zo 28 juni Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 28 juni Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 28 juni Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 28 juni Muziek op zondag Paleis Het Loo 

Juli
vr 17 juli Buitenfilm Van Reekumplein
za 18 juli Theater op t Zand Kootwijkerzand 
za 18 juli Food & Music Festival Beekbergen 
zo 19 juli Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 19 juli StadsOase Van Reekumplein
zo 19 juli Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
di 21 t/m do 23 juli Prinsen- en Prinsessendagen Paleis Het Loo 
wo 22 juli Braderie met oude ambachten Hoenderloo
do 23 juli Antiek- en curiosamarkt Marktplein 
do 23 juli Veluwse Avondmarkt Beekbergen
vr 24 juli Buitenfilm Van Reekumplein
zo 26 juli Trotsmarkt Park De Hoge Veluwe
zo 26 juli Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 26 juli StadsOase Van Reekumplein
zo 26 juli Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 26 juli Muziek op zondag Paleis Het Loo 
zo 26 juli Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
di 28 juli Zomermarkt Uddel 
di 28 t/m do 30 juli Prinsen- en Prinsessendagen Paleis Het Loo 
wo 29 juli Braderie met oude ambachten Hoenderloo
do 30 juli Veluwse Avondmarkt Beekbergen
vr 31 juli Buitenfilm Van Reekumplein
vr 31 juli t/m zo 16 aug NJO Muziekzomer Diverse locaties



48 cityguide 49cityguide

September
do 3 t/m wo 30 sep September Tuinmaand Paleis Het Loo 
za 5 sep Gelre Fietstocht Diverse locaties 
za 5 sep Triathlon Apeldoorn Boschhad
za 5 sep Zuiderparkfestival Zuiderpark
za 5 t/m zo 6 sep Bier & crafts festival Zwitsal
za 5 t/m zo 6 sep Stoomtreinfestival  

Terug naar Toen 
Beekbergen/Loenen 

za 5 sep t/m zo 18 okt Apeldoorn Photo Festival Diverse locaties 
zo 6 sep Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 6 sep Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 6 sep NK Burlen Park De Hoge Veluwe
zo 6 sep Parkconcert Park Zuidboek
zo 6 sep Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
wo 9 t/m zo 13 sep Wereldkampioenschap FCI 

Werkhonden 

Sportpark Orderbos

za 12 sep Urban Pole Vault series Oranjepark 
za 12 t/m zo 13 sep Open Monumentendagen Diverse locaties 
zo 13 sep Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 13 sep Zondagmiddagwandeling Start: borstbeeld Koning Willem I, 

Raadhuisplein
vr 18 sep Popronde Diverse locaties binnenstad 
za 19 t/m zo 20 sep Mheenpark Funrun Mheenpark
za 19 sep Hobby-, Honing- en Bijenmarkt Ugchelen 
za 19 sep Generations Jazz festival Theater Orpheus 
za 19 sep Concours Hippique Apeldoorn Paleis Het Loo 
za 19 t/m zo 20 sep Veluwse Fotodagen Park De Hoge Veluwe
zo 20 sep Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
za 26 sep Nazomerfeest Koninginnelaan 
za 26 sep Theaterstraat Ugchelen Ugchelen 
za 26 t/m zo 27 sep Tuinbeurs Paleis Het Loo 
zo 27 sep Trotsmarkt Park De Hoge Veluwe
zo 27 sep Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 27 sep Muziek op zondag Paleis Het Loo 
zo 27 sep Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein

in 2020
Evenementen
Augustus
zo 16 aug StadsOase Van Reekumplein
zo 16 aug Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 16 aug Slotconcert NJO Muziekzomer Theater Orpheus
di 18 t/m do 20 aug Prinsen- en Prinsessendagen Paleis Het Loo 
wo 19 aug Braderie met oude ambachten Hoenderloo
do 20 t/m zo 30 aug Openlucht Filmfestival Park Berg en Bos 
do 20 aug Veluwse Avondmarkt Beekbergen
vr 21 aug Buitenfilm Van Reekumplein
za 22 t/m zo 23 aug Hei is voor jou Park De Hoge Veluwe
zo 23 aug Zondagmiddagwandeling Start: Koning Willem I, Raadhuisplein
zo 23 aug Wijnspijswandeling Diverse locaties
zo 23 aug Trotsmarkt Park De Hoge Veluwe
zo 23 aug Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 23 aug StadsOase Van Reekumplein
ma 24 t/m vr 28 aug Kinderkaravaan Diverse parken in Apeldoorn 
do 27 aug Veluwse Avondmarkt Beekbergen
za 29 aug Kanjerdag Beekman Transport
za 29 aug Militaire Prestatietocht te Paard Park De Hoge Veluwe
zo 30 aug Zomerfeest Kinderboerderij de Maten 
zo 30 aug Zondagmiddagconcerten Oranjepark 
zo 30 aug Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
zo 30 aug Muziek op zondag Paleis Het Loo 
zo 30 aug Koopzondag Binnenstad
zo 30 aug Muziek op zondag Paleis Het Loo 

Onder voorbehoud van wijzigingen en/of afgelastingen. 

Voor het actuele aanbod: uitinapeldoorn.nl
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Horecapleinen
1 Raadhuisplein
2 Leienplein
3 Markstraat
4 Kapelstraat  

Winkelen
1 Winkelcentrum Oranjerie
2 Korenpassage  
 Roze straten zijn winkelgebied

Cultuur
1 CODA museum
2 Gigant
3 ACEC
4 Theater Orpheus
5 Paleis Het Loo
6 Zwitsalterrein
 
Parkeren
1 Marktplein
2 Koningshave
3 Beekstraat
4 Museumkwartier
5 Oranjerie
6 Brinklaan
 
Bewaakte fietsenstallingen
1 Station
2 Marktstraat
3 Caterplein
4 Oranjerie
5 De Serre
6 Stadhuis
7 Paslaan
 
Tourist Information locaties
1 Statie
2 CODA Museum

Stadsplattegrond
 Van Station tot Paleis Het Loo
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