
Apeldoorn viert de herfst

Festival Roots in the Woods • Wilde Weken Park Hoge Veluwe

Herfstvakantietips • Wild- en herfstarrangementen 

oktober

U I T I N A P E L D O O R N . N L / H E R F S T 

Denk je aan herfst in Apeldoorn, dan denk je al snel aan een heerlijke 

herfstwandeling door een van de prachtige bossen die Apeldoorn rijk is. 

En natuurlijk gaan je gedachten ook uit naar Roots in the Woods, 

hét familiefestival om de herfst te vieren. Maar wist je dat Apeldoorn 

veel meer gratis herfstfestivals en leuke herfstarrangementen kent? 

In deze brochure vind je alle herfstactiviteiten van Apeldoorn en 

omgeving bij elkaar. 

Want of het nou lente, zomer of herfst is... in Apeldoorn 

is altijd genoeg te doen! Kijk voor het meest 

actuele overzicht op uitinapeldoorn.nl 

APELDOORN 
VIERT DE HERFST

IVN NATUURDAG VOOR JONG EN OUD  

Zo 14 oktober - Woldhuis Apeldoorn 
Uit de grond schietende paddenstoelen, prachtig 
gekleurde herfstbladeren... de herfst is een prachtig 
seizoen om veel in de natuur te zien. Daarom organi-
seert IVN Apeldoorn op zondagmiddag 14 oktober een 
Natuurdag. Tijdens deze dag kun je meedoen met een 
paddenstoelenwandeling, je uitleven tijdens een bootcamp 
in de natuur of je fotoskills testen tijdens een workshop 
natuurfotografie. Een leuk uitje voor het hele gezin! Ieder-
een is welkom van 11:00 tot 16:00 uur op het terrein van 
het Woldhuis in Apeldoorn. De toegang is gratis. 
uitinapeldoorn.nl/natuurdag-herfst

zo 14 oktober

HERFSTEVENEMENTEN

BEKIJK HET COMPLETE OVERZICHT VAN  EVENEMENTEN EN UITTIPS VOOR DEZE MAAND OP UITINAPELDOORN.NL 

ZA 6 OKT. Herfstbierfestival Caterplein, Apeldoorn 

ZA 6 OKT. Avondexcursie - Zoogdieren in bronsttijd Veluwe

ZA 6 OKT. Fashion@Korenstraat Korenstraat, Apeldoorn

ZA 6 EN ZO 7 OKT. Veluws Bierfest Zwitsal, Apeldoorn 

ZA 6 EN ZO 7 OKT. Wilddagen Vierhouten Vierhouten 

ZO 7 OKT. Wilde Markt Landgoed Heegh Hiem, Hoog Soeren 

ZO 7 OKT. Koopzondag Apeldoorn Binnenstad

DI 9 OKT. Avondwandeling over de Loenermark Loenen 

VR 12 OKT. Avondwandeling over de Loenermark Loenen 

ZA 13 T/M ZO 28 OKT. Wilde weken in de Hoge Veluwe Park Hoge Veluwe 

ZA 13 T/M ZO 14 OKT. Watervalwandeling Loenense waterval, Loenen 

ZO 14 OKT. IVN Natuurdag voor jong en oud Woldhuis, Apeldoorn

WO 17 T/M VR 19 OKT. Herfstwandeling bij natuurtheater Veluwe Ugchelen

DO 18 OKT. Fietsherfsttocht Start Malkenschoten, Apeldoorn

VR 19 OKT. herfstfotosafari Park Hoge Veluwe

VR 19 T/M ZO 21 OKT. Festival Roots in the Woods Beekpark, Apeldoorn

ZO 21 OKT. Bomen in herfsttooi Koningspark Kerschoten, Apeldoorn 

ZO 21 OKT. Rondje Bussloo herfsteditie Recratiegebied Bussloo

DI 23 OKT. Herfstwandeling bij natuurtheater Veluwe Ugchelen

DI 23 T/M DO 25 OKT. Herfstrit met de stoomtrein Apeldoorn - Beekbergen - Loenen 

DO 25 OKT. Herfstwandeling bij natuurtheater Veluwe Ugchelen

ZA 27 OKT. Streekmarkt Park Hoge Veluwe 

ZA 27 OKT. Bijzondere nachtwandeling met de Nacht van de Nacht Loenen

ZO. 28 OKT. Bock & Wild festival Leienplein, Apeldoorn

ZO. 28 OKT. Herfstrit met de stoomtrein Apeldoorn - Beekbergen - Loenen 

ZA 27 OKT. Foute Party Fletcher Hotel, Apeldoorn 

ZO 28 OKT. Koopzondag Apeldoorn Binnenstad

HOGE VELUWE WILDE WEKEN 

Za 13 t/m zo 28 oktober - Park Hoge Veluwe 
Tijdens de Hoge Veluwe Wilde Weken staat alles 
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe in het 
teken van ‘wild’. We gaan wilde dieren spotten 
en wild spelen, we gaan wild eten en wild 
doen. Dat allemaal op een open plek in bet bos. 
Gedurende twee weekenden is er een festival 
met lekker (wild) eten, drinken en muziek. 
Kinderen - én wie kind is geweest – kunnen 
bomen klimmen, schieten, op pad met de 
natuurgids, freerunnen, knutselen en midden op 
de weide staat de stoere SportContrainer. Als het 
regent, gaat het gewoon door, want je bent wild 
of je bent het niet!
parkhogeveluwe.nl/wildeweken

za 13 t/m zo 28 oktober
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VIER DE HERFST MET 
FESTIVAL ROOTS IN THE 
WOODS

Vr 19 t/m zo 21 oktober
Beekpark 
Theater, muziek, cabaret, kindervoorstel-
lingen, culinaire Veluwse lekkernijen en 
back to basic. Dat zijn de ingrediënten van 
het gratis herfstfestival Roots in the Woods 
dat van vr 19 t/m zo 21 oktober losbarst in 
het sfeervolle aangeklede Beekpark. 
 
Met ruimere openingstijden en meer 
programma is het festival Roots in the 
Woods uitgebreider dan ooit. Zo zijn er 
dit jaar maar liefst zo’n 30 muzikanten, 
theatergezelschappen en bands van de 
partij en kunnen avontuurlijke kinderen 
zich volop uitleven op het klim-en klau-
terparcours, dat samen met Apenheul is 
opgetuigd. Daarnaast zijn er side-events 
in Hoenderloo (Landal Miggelenberg) en 
Oldebroek (Landel Landgoed ‘t Loo). Beleef 
het ultieme herfstgevoel op dit festival!
rootsinthewoods.nl 

BIJZONDERE 
AVONDWANDELING MET DE 
NACHT VAN DE NACHT 

Za 27 oktober - Loenen 
Welke geheimen gaan er in een donker 
bos schuil? Je ontdekt het tijdens 
deze bijzondere nachtwandeling die 
Natuurmomenten op zaterdagavond 
27 oktober in de bossen van Loenen 
organiseert. 
Onder begeleiding van de boswachter 
geniet je van het nachtelijk landschap en 
veel wild. Betaalde deelename en vooraf 
reserveren is noodzakelijk.  
natuurmonumenten.nl 

PROEF HET 
BOCK EN WILD FESTIVAL 

Koopzondag 28 oktober - Leienplein 
Proef de lekkerste bockbieren en bij-
passende wildgerechtjes tijdens het Bock  
& Wildfestival op koopzondag 28 oktober 
op het Leienplein! Een leuk uitje voor het 
hele gezin, want naast deze heerlijke 
smaakmakers zijn er deze dag ook 
kleinschalige kinderactiviteiten op het 
Leienplein. De toegang is gratis. 
uitinapeldoorn.nl/bock-een-wild 

WILDAVONDEN IN 
RESTAURANT HOOGHEID 

Diverse data van oktober t/m januari
Restaurant Hoogheid, Hoog Soeren 
Heerlijke gerechten puur van het land en de 
Veluwe: die proef je tijdens de wildavonden 
bij restaurant Hoogheid in Charmehotel 
Oranjeoord. Tijdens een avondvullend 
programma op een stoere buitenlocatie geniet 
je niet alleen van vers wild, maar ook van 
oesters, cocktails en de lekkerste wijnen.  
De wildavonden zijn op diverse data in oktober 
t/m januari.
restauranthoogheid.nl/wildavond

ECHOPUT GOES WILD

Diverse data in oktober 
Restaurant De Echoput 
Met een specialisatie in wild en 
wijn-spijscombinaties is restau-
rant De Echoput op de Veluwe hét 
restaurant om wild te eten. Kom en 
proef zelf hoe de smaak van het 
verse wild uit hun achtertuin, het 
Kroondomein, tot zijn recht komt in 
heerlijke wildgerechten.
echoput.nl 

HERFSTWANDELING BIJ 
NATUURTHEATER VELUWE  

Wo 17, vr 19, zo 21, di 23 en do 25 oktober - Ugchelen  
Bezoek samen met een gids van Staatsbosbeheer het 
Natuurtheater en ontdek het Ugchelse herfstbos! Laat 
je meenemen in verhalen en wetenswaardigheden en 
sluit de wandeling af met koffie (en wat lekkers) in het 
Natuurtheater.  Wie weet komt het daar zelfs tot een 
heuse ontmoeting met het Veluws wild. Dus vergeet 
je camera niet en trek stevige schoenen aan. Betaalde 
deelname, vooraf reserveren noodzakelijk. 
uitinapeldoorn.nl/herfstwandeling-naar-natuurtheater

CULINAIR BUITENSPROOKJE 

Diverse data in oktober
Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel  
Een klein buitensprookje beleven waarbij 
je kunt genieten van een bijzonder diner in 
een sfeervolle tent met heaters, kaarslicht 
en heerlijke culinaire gerechten? Het kan op 
diverse data oktober, want dan organiseert  
Van der Valk Hotel Apeldoorn De Cantharel deze 
bijzondere outdoordiners. 
uitinapeldoorn.nl/outdoordiner

HERFSTFIETSTOCHT  

Do 18 oktober 
Start Dubbelbeek, Apeldoorn
Genieten van de gezonde buitenlucht 
en de prachtige natuur rondom 
Apeldoorn tijdens een heerlijke 
fietstocht? Dat kan op do 18 oktober. 
Dan organiseert Fietsgilde Apeldoorn 
namelijk een verrassingsherfsttocht 
van zo’n 40 kilometer over zowel 
vlak als heuvelachtig terrein. 
Deelname bedraagt € 2,50 per 
persoon en kun je ter plekke 
betalen.  Vertrek is om 10:00 uur 
vanaf parkeerplaats Dubbelbeek 
(Malkenschoten) in Apeldoorn. 
Meer informatie: 
uitinapeldoorn.nl/fietsgilde  

VIND HET EVERZWIJNTJE EN WIN EEN 
EXCLUSIEF HERFSTPAKKET 

Apeldoorn Binnenstad pakt van ma 15 t/m vr 19 okt uit 
met een leuke online winactie. In die week vind je elke dag 
een foto met een everzwijntje ergens in de binnenstad op 
de website, Facebook- en Instagrampagina van Apeldoorn 
Binnenstad. Raad jij waar het Veluws zwijntje op bezoek is? 
Dan maak jij kans op een exclusief herfstpakket vol met leuke 
cadeautjes van Apeldoornse binnenstadsondernemers! 
Meer informatie: apeldoorn-binnenstad.nl/win-herfstpakket

UNIEK ARRANGEMENT
FIETS DE VELUWSE HERFST-PROEF-ROUTE

Tot en met wo 31 oktober 
Start Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren 
Proef heerlijke Veluwse streeklekkernijen 
en geniet tegelijk van een actieve dag in het 
natuurschoon: deze speciaal gearrangeerde 
fietsroute brengt je op de lekkerste en 
mooiste plekken van de Veluwe. Bij elke 
stop krijg je een typisch Veluws gerecht of 
hapje. Onderweg zijn er diverse afstappers en 
bezienswaardigheden. Lekker makkelijk!
De route volgt het fietsknooppuntensysteem 
rond Apeldoorn. Bij aankoop van je e-ticket 
krijg je een kaart met de fietsknooppunten, 
makkelijker kan niet. Volg gewoon de bordjes 
door de prachtige herfstkleuren van de 
Veluwe en laat je verwennen door de Veluwse 
culinaire specialisten.
Je start en eindigt bij Hotel Oranjeoord, waar 
het gratis parkeren is voor mensen die met de 
fiets op de auto aankomen. Daar krijg je een 
kopje koffie of thee met Veluws appelgebak 
of een andere lekkernij, waarna je de tocht 
helemaal in je eigen tempo kunt beginnen. 
Tip: Beleef de Veluwe optimaal tijdens het 
Roots in the Woods festival in het Beekpark op 
za 20 en zo 21 oktober. 

LEKKER ETEN
• Start je route om 11:00 uur bij Hotel   
 Oranjeoord. Voorafgaand kun je genieten  
 van koffie met Veluws appelgebak.   
• Lunch bij Van der Valk Hotel Apeldoorn - 
 De Cahtharel vanaf 12:00 uur. 
• Streekhapje bij Landal Miggelenberg tussen  
 13:30 en 14:30 uur. 
• Borrelhapje bij Zenzez Hotel & Lounge 
 vanaf 15:15 uur.
• Diner met Veluwse proeverij bij De Echoput  
 tussen 16:00 en 17:45 uur. 
• Vanaf De Echoput is het nog 15 minuten   
 fietsen terug naar Hotel Oranjeoord.

PRAKTISCH
• De fietsroute is circa 55,5 km. 
• Start: Hotel Oranjeoord tussen 
 09:30 en 11:00 uur  
• Kosten: € 49,50 p.p. (excl. drankjes) 
• Het arrangement is te boeken t/m 
 wo 31 oktober 2018. 
• Boeken arrangement:  
 rootsinthewoods.nl/het-festival

vr 19 t/m zo 21 oktober

t/m wo 31 oktober

do 18 oktober

zo 28 oktober

za 27 oktober diverse data

diverse data

diverse data

15 t/m 19 oktober

HERFSTRIT 
MET DE VSM STOOMTREIN 
 
Maak tijdens de herfstvakantie een unieke treinrit met de nostalgische 
stoomtrein. Van ma 23 t/m wo 25 oktober en zo 28 oktober rijdt de VSM 
met een groot aantal stoomlocomotieven door het schitterende land-
schap van de Veluwe. Beleef een middag met de trein zoals dat vroeger 
ging. Tijdens de betoverende rit van Apeldoorn naar Loenen maak je 
een tussenstop in Beekbergen, waar je het hart van het levende spoor-
wegmuseum kunt bekijken. 
stoomtrein.org

ma 23 t/m wo  25 & zo 28 oktober

U I T I N A P E L D O O R N . N L / H E R F S T 


