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10 x doen
in de Apeldoornse 
binnenstad

1.  Met je voeten in   
het gras nippen aan  
een drankje

Nicole (26): Al in het jaar 1876 werd 
het Oranjepark voor het eerst in gebruik 
genomen in Apeldoorn. Tegenwoordig 
kun je in dit mooie stadspark, dat 
ontworpen is in Engelse landschapsstijl, 
nog steeds heerlijk vertoeven. En wist 
je dat je tijdelijk de Pop-Up Picknick 
in het Oranjepark vindt? Een fijne 
samenwerking tussen diverse lokale 
ondernemers waar je in de buitenlucht 
en met je voeten in het gras terecht 
kunt voor drankjes, lunch, borrelhappen 
en in het weekend ook avondeten. Je 
kunt plaatsnemen op een van de houten 
stoeltjes of kies een tof picknickkleedje 
uit voor € 10,- en geniet! De Pop-Up 
Picknick is bij mooi weer dagelijks 
geopend vanaf 12.00 uur. 
apeldoorn-binnenstad.nl/popup-
picknick

2. Kunst kijken en   
een biertje na

Christiaan (42): Voor de cultuurlief-
hebber mag een bezoekje aan CODA 
niet ontbreken. Met een museum, 
bibliotheek en archief is CODA hét 
cultuurhuis van Apeldoorn. Breng 
eens een bezoek 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! En in het CODA Café of bij de 
StadsOase in de binnentuin verwerk je 
onder het genot van een heerlijke lunch, 
kop koffie met gebak of een glas wijn 
de indrukken uit het museum.
apeldoorn-binnenstad.nl/coda-en-
stadsoase
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Proeflocaal Het Achterom

Pop-Up Picknick

CODA Museum

Een stadswandeling maken, je 
onderdompelen in de geschiedenis 
of een terrasje pakken op een 
van de vele horecapleinen die 
de binnenstad rijk is… In het 
centrum van Apeldoorn valt in de 
zomerperiode genoeg te beleven. 
En of je nou voor het eerst onze 
mooie stad bezoekt, of er al jaren 
woont, tips om leuke dingen te 
doen zijn altijd welkom toch? Met 
onderstaande tips van locals die 
de stad op hun duimpje kennen, 
ontdek je de veelzijdigheid van 
de Apeldoornse binnenstad.



10 x bijzondere winkels 
in Apeldoorn

Maartje (32): Dagje shoppen in 
Apeldoorn? Of je nou op zoek bent 
naar iets leuks voor je huis, je kind, je 
hobby of jezelf: in het winkelgebied 
van de binnenstad van Apeldoorn 
slaag je gegarandeerd! In het centrum 
zitten talloze leuke boetiekjes, ketens, 
Apeldoornse speciaalzaken en nog 
veel meer. Mijn tips? Neem eens een 
kijkje bij de winkel LAB02, een winkel 
vol met toffe interieuritems, meubels 
en decoratie voor in je stulpje. Veel 
Apeldoornse mannen komen graag bij 
Mansion24, een unieke beleveniswinkel 
met knisperend vinyl, een kapper 
en een brede collectie menswear. 
Boekenwurmen halen hun hart op 
bij boekhandel Nawijn & Polak, die 
sinds twee jaar is uitgebreid met een 
mega fijne lunchroom. Bekijk voor een 
overzicht van 10 bijzondere Apeldoornse 
winkels
apeldoorn-binnenstad.nl/10-bijzondere-
winkels 

Shoppen op zondag
Op de eerste en laatste zondag 
van de maand zijn de meeste 
winkels doorgaans geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. De horeca en 
aantal winkels in de binnenstad 
zijn iedere zondag geopend, zoals 
Mango, TK Maxx en New Yorker in 
winkelcentrum Oranjerie, The Sting, 
Costes, Jack & Jones en Hema in 
de Hoofdstraat en Mansion24 op 
het Leienplein.

4. Verken de stad op 
eigen houtje
Noa (28): Als bewoner weet je 
ongetwijfeld veel van jouw stad, maar 
zelfs de rasechte Apeldoorner ontdekt 
tijdens deze stadswandeling nog 
nieuwe info en interessante weetjes. 
De route is 3,8 km lang en leidt je langs 
architectuur, terrassen, beelden, water 
en een museum. Wanneer je door de 
lange Hoofdstraat met haal vele ketens 
en verrassende zijstraatjes slingert, 
kijk dan ook zeker eens wat vaker naar 
boven. Want wist je bijvoorbeeld dat de 
binnenstad rijk is aan talloze Jugendstil-
gevels en -details? Deze kunststroming 
wordt ook wel Art Nouveau genoemd en 
was ontzettend populair in de periode 
van 1890 tot 1914. Veel wandelplezier!
ape ldoorn-b innenstad .n l /routes/
stadswandeling

5. Ontdek de 
Apeldoornse 
oorlogsgeschiedenis 
Paul (61): Apeldoorn staat bol van de 
oorlogsgeschiedenis. Wil je daar meer 
te weten over komen? Dan is het 
buitenmuseum een absolute aanrader. 
Op 17 april van dit jaar was het precies 
75 jaar geleden dat Apeldoorn door de 
Canadezen bevrijd werd. Met tanks 
kwamen ze over de Deventerbrug, 
op weg naar het centrum alwaar ze 
feestelijk en uitgelaten onthaald werden. 
In de tentoonstelling ‘Buitenmuseum 
75 jaar Vrijheid’ ontdek je als inwoner 
of bezoeker de verhalen die verbonden 
zijn aan de bevrijding van Apeldoorn. 
Op zo’n 40 locaties in de binnenstad 
is de bevrijding van Apeldoorn in beeld 
gebracht met historische foto’s uit 
CODA Archief. De locaties van het 
Buitenmuseum zijn verzameld op 
een routeflyer. Deze flyer en een set 
ansichtkaarten met historische foto’s 
kun je gratis ophalen bij de deelnemende 
locaties in de binnenstad.
apeldoorn-binnenstad.nl/buitenmuseum
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3. Shoppen maar!

LAB02 Mansion24

Fashion Café

Buitenmuseum 
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7. Terrassenplein met 
historie
Peter (56): We kennen het Raadhuisplein 
allemaal als het grote terrassenplein in 
Apeldoorn. Gevuld met de terrassen 
van Apeldoornse zaken als Eetcafé 
Fijn, Hotel et le Café de Paris en Jules 
Verne, vinden vele Apeldoorners hun 
weg naar dit horecaplein en vormt 
het zich tot het hart van het centrum. 
Maar wist je dat onder het terras vanaf 
het jaar 1200 al een kerk stond en het 
oude Raadhuis voor langere tijd alleen 
maar één onderverdieping had? De 
bijzondere geschiedenis van dit plein is 
het ontdekken meer dan waard. Neem 
daarna met een frisse blik plaats op een 
van de terrassen voor een fijne lunch, 
borrel of diner.
apeldoorn-binnenstad.nl/geschiedenis-
raadhuisplein

8. Proef de stad!
12 x hotspots voor een lunch, borrel of diner
Farida (23): Apeldoorn barst van de adresjes waar je kunt aanschuiven voor een 
heerlijke lunch of uitgebreid diner. Van romantische eetcafés tot hippe toko’s waar 
je culinaire hoogstandjes proeft… De binnenstad heeft het allemaal! Geniet van de 
Franse keuken bij restaurant Don Quichotte in het Proefstraatje, eet zoals Italianen 
in hun thuisland eten bij het gloednieuwe Grazie Mille in de Marktstraat of probeer 
eens een van de tosti’s van topkwaliteit bij Rembrandt. Bij deze 12 hotspots in de 
Apeldoornse binnenstad is het gegarandeerd genieten!
apeldoorn-binnenstad.nl/horeca-hotspots

6. Rondje kunst in de 
openbare ruimte
Willemijn (27): Dol op kunst? Bewandel 
dan eens de audiotour langs kunst in de 
openbare ruimte van ACEC. In een half 
uur loop je langs diverse kunstwerken 
in het centrum en ontdek je de 
bijzondere, achterliggende verhalen 
van de objecten. Want wat is eigenlijk 
het verhaal achter het dansende Hert 
& Jager in het Beekpark? En hoe zit 
het precies met de buste van Admiraal 
Van Kinsbergen op het terras van Het 
Stadscafé? Download de storywalk 
app op je mobiel en scan de QR-core 
bij ACEC aan de Roggestraat 44. 
Vervolgens kun je op pad. 
apeldoorn-binnenstad.nl/audiotour-kunst

Beeld ‘Hert en Jager’ in Beekpark

De Kater Don Quichotte

Het Stadscafé

Artcafé SamSam

Raadhuisplein

9. Apeldoornse 
stadstuinen met 
horeca
Milas (36): Op sommige plekken in de 
binnenstad zitten achter de gevels 
van de prachtige Jugendstil-panden 
groene oases verstopt: verborgen 
stadstuinen waar je bij goed weer 
heerlijk kunt borrelen, lunchen of 
dineren. Wist je bijvoorbeeld dat je in de 
Mariastraat terecht kunt bij Proeflocaal 
Het Achterom waar je vanuit de serre 
met openslaande deuren plaats kunt 
nemen in een hele fijne binnentuin? Een 
overzicht van alle verborgen parels vind 
je op
apeldoorn-binnenstad.nl/stadstuinen



10. Apeldoornse 
Terrassenparade
Op diverse data in augustus trekken 
verschillende acts dwars door de 
stad, van terras naar terras, om jou te 
vermaken met verschillende soorten 
entertainment. Zoek een lekker plekje op 
een terras in één van de deelnemende 
straten en pleinen, bestel een drankje 
en geniet van alle (straat)artiesten die 
aan je voorbij trekken!
apeldoorn-binnenstad.nl/apeldoornse-
terrassenparade

Bekijk voor het volledige overzicht: apeldoorn-binnenstad.nl/uitagenda. 
Bij vele activiteiten is het noodzakelijk om vooraf te reserveren

evenementen
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Augustus
ma 3 t/m wo 5 augustus Prosecconight VUE 
wo 5 augustus CODA Kids expeditie CODA 
zo 9 augustus Apeldoornse Terrassenparade Raadhuisplein en Leienplein
zo 9 augustus Film & Bierproeverij GIGANT 
zo 9 augustus Catvideo Fest GIGANT 
zo 9 augustus Live muziek Bluescafé 
wo 12 augustus CODA Kids expeditie CODA
do 13 augustus Smart Phote Bike CODA
za 15 t/m zo 16 augustus Live Slotconcert NJO Theater Orpheus 

zo 16 augustus Smart Phote Bike CODA
zo 16 augustus Apeldoornse Terrassenparade Caterplein en Kapelstraat
zo 16 augustus Live muziek Bluescafé 
wo 19 augustus CODA Kids expeditie CODA
zo 23 augustus Apeldoornse Terrassenparade Raadhuisplein en Leienplein
wo 26 augustus CODA Kids expeditie CODA
zo 30 augustus Apeldoornse Terrassenparade Caterplein en Kapelstraat
zo 30 augustus Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
alle dagen Buitenmusuem 75 jaar Vrijheid Diverse locaties
alle dagen Storywalk Kunst in openbare ruimte ACEC 

Apeldoornse Terrassenparade


