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Apeldoorn is de ideale uitvalbasis voor een dagje of 
weekje weg door de vele attracties, musea en overige 
vrijetijdsmogelijkheden. Ontdek de uitgestrekte bossen, 
het koninklijk verleden maar ook het stedelijke aanbod.  
De hoofdstad op de Veluwe biedt je ruimte. Neem de tijd 
en ervaar het beste van Apeldoorn!

Wandelen in het grootste
aangesloten natuurgebied van Europa
In de bossen van Apeldoorn is het heerlijk wandelen. Ieder 
seizoen heeft zijn charme en geen dag is hetzelfde. En of 
je nu een fanatieke wandelaar bent of liever op je gemak de 
stad verkent:  voor iedereen is er een geschikte wandeling te 
vinden. We hebben vele leuke routes voor je uitgezet.  Laat je 
inspireren, trek je wandelschoenen aan en ervaar Apeldoorn 
te voet. uitinapeldoorn.nl/wandelen 

Klompen aan en gaan! 
In Apeldoorn vind je maar liefst negen klompenpaden die je 
brengen naar plekken waar je anders niet zo snel komt. De 
lengtes van de routes variëren van vijf tot zestien kilometer en 
kenmerken zich doordat ze zoveel mogelijk over onverharde 
paden, boerenland en historische tracés lopen. Kijk niet raar 
op als je opeens door een weiland met koeien loopt, dat komt 
namelijk ook geregeld voor!
uitinapeldoorn.nl/klompenpadenApeldoorn

geeft je ruimte
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Kidsproof uitjes
Apeldoorn is een echte gezinsstad en voor kinderen is er veel 
te doen! In de natuur zijn er talloze leuke kinderwandelingen 
waaronder Kabouterpad in Hoenderloo of het Bosdierenpad 
in natuurgebied ‘t Leesten. Daarnaast mag een bezoek 
aan Julianatoren, Klimbos Veluwe en Kinderparadijs 
Malkenschoten niet ontbreken. Bekijk het actuele aanbod 
door onderstaande QR code te scannen. 

De mooiste fietsroutes 
Het mooie aan fietsen in en om Apeldoorn is de enorme 
diversiteit. Al fietsend door de bossen van de Veluwe en langs 
kastelen en de uitgestrekte velden, ontdek je de grootse natuur, 
maar verken je ook ieder detail. We hebben de mooiste en 
leukste fietsroutes voor je gerangschikt op thema en afstand. 
uitinapeldoorn.nl/fietsen 

Tip

Ontdek Apeldoorn op andere manier! 
Hoe leuk is het om de omgeving van Apeldoorn te verkennen 
met een bijzonder vervoermiddel? En dit keerniet op een 
gewone fiets maar met een Fatboy of een E-copper. Er zijn 
inmiddels meerdere adressen inApeldoorn voor de verhuur van 
deze vervoermiddelenen!
uitinapeldoorn.nl/bijzonder-vervoermiddel-huren

Genieten van ruim  
60 attracties in Julianatoren
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Apenheul
Bij Apenheul vind je alle ingrediënten voor een geslaagd dagje 
uit. Met ongeveer 300 apen, van 35 verschillende soorten, is er 
van alles te zien en te beleven. Terwijl je door het apenbos loopt, 
kan het zomaar zo zijn dat er een aap op je schouder springt. 
Bij Apenheul lopen - in sommige gebieden - de apen namelijk 
gewoon los. Ontmoet de doodshoofdaapjes, brulapen en 
ringstaartmaki’s van heel dichtbij! Leef je uit in de gloednieuwe 
speeltuin of geniet van een lekker biologisch frietje met uitzicht 
op het gorilla-eiland. Reserveren is noodzakelijk en check de 
actuele openingstijden op de site.  
apenheul.nl

Tip

Feest rondom 50-jarig bestaan Apenheul 
Dit jaar viert Apenheul feest want het bestaat 50 jaar! In het 
park vind je dit jaar een unieke Apenheul Jubileum Expositie en/
of ontdek het vernieuwde huis van Naap waarin je spelenderwijs 
alles leert en ontdekt over apen. Ook in de Apeldoornse 
binnenstad wordt 50 jaar Apenheul gevierd. Ontmoet 
bijvoorbeeld Baboe op het torentje van het gemeentehuis! 
uitinapeldoorn.nl/50-jaar-apenheul

Ruim 35 verschillende 
soorten Apen in de Apenheul
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Slecht weer tips  
Dreigende wolken vertellen je dat het slecht weer wordt. 
Hoewel het bos en de heide het lekkerst ruiken na een 
regenbui, is het met slecht weer fijner om binnen te zijn. Maar 
zitten op de bank? Welnee, dat is nergens voor nodig! Scan 
de QR code voor de leukste binnenactiviteiten in Apeldoorn 
die je kunt doen bij slecht weer.

Koninklijk genieten 
De tuinen van Paleis Het Loo zijn weer open voor publiek. 
Ontdek de adembenemende 17e-eeuwse baroktuinen en 
bekijk de koninklijke rijtuigen, auto’s en sledes van dichtbij. Op 
diverse zondagen in juni en juli speelt een muziekensemble 
licht klassieke muziek bij de Colonnades achterin de tuinen. 
Een ticket voor Paleis Het Loo reserveer je online. 
paleishetloo.nl

Tip

Reserveer een lunchbox en haal deze af op de dag van jouw 
bezoek. Neem een kleedje mee en zoek een mooi plekje in de 
paleistuinen! Ook leuk om te boeken: Een royale high tea in de 
Prins Hendrik Garage of op het terras. 

Royaal genieten
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CODA Paper Art 2021  
Elke twee jaar trekt CODA Museum mensen uit heel het 
land naar Apeldoorn met de tentoonstelling CODA Paper 
Art. Tot 3 december dit jaar draait alles in het museum weer 
om de wereld van de papierkunst en design. Een must see 
en een ticket kun je online bestellen! 
coda-apeldoorn.nl

Tip

Tijdens de tentoonstellingsperiode biedt CODA een 
uitgebreid activiteitenprogramma. Met o.a. een fietstocht 
over de Veluwe, Tour de Papier. Je kunt deze unieke gratis 
fietskaart afhalen bij de balies van CODA of downloaden op 
uitinapeldoorn.nl/tour-de-papier. Fiets mee, trotseer de 
bergetappe en kasseien en win de gele trui van de Tour de 
Papier!

Aan tafel!  
Gastronomie staat hoog in het vaandel in Apeldoorn. Of het 
is koffie met taart is of een uitgebreid diner. Het aanbod 
van alle horeca ontdek je door middel van het scannen van 
de onderstaande QR code. En superhandig want ook alle 
afhaal- en bezorginitiatieven vind je in deze tool. 

Culinaire ontdekkingsuitjes 
Van autopuzzeltochten tot wijnspijs wandelingen: In 
Apeldoorn vinden diverse culinaire uitjes plaats. Ontdek 
bijvoorbeeld de Ballen Harry puzzeltocht. Zijn gehaktballen 
zijn een begrip in Apeldoorn. Iedere wo, za en zo met mooi 
weer kun je genieten van een puzzelwandeltocht mét 
gehaktbal! 
uitinapeldoorn.nl/culinaire-uitjes
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Actuele uitagenda 
en events 
Actuele uitagenda en events 
Benieuwd wat er vandaag 
of komende week te doen 
is? Duik in onze actuele 
uitagenda en ontdek o.a. het 
aanbod van evenementen, 
outdoor, cultuur 
en café-
activiteiten. 

Toeristische vraag? 
Stuur ons je vraag en mail naar 
info@apeldoornmarketing.nl. 
We geven je dezelfde dag 
nog antwoord. Neem ook een 
kijkje op uitinapeldoorn.nl/
veelgestelde-vragen

Volg ons op social media 

² uitinapeldoorn

µ uitinapeldoorn_

Goedkoop parkeren 
Kom je met de auto? In 
en om Apeldoorn centrum 
vind je diverse 
parkeergarages. 
Parkeergarage 
Amaliapark (Brinklaan) en 
parkeergarage 
Koningshaven-Centrum
(Stations  straat) hanteren erg 
voordelige tarieven van 
maar € 1,- per uur. 
apeldoorn-
binnenstad.nl/parkeren

Volg ons op social media 

² apeldoornbinnenstad 

µ apeldoornbinnenstad

Bewaakte 
fietsenstallingen
Natuurlijk kun je ook gewoon 
op je tweewieler naar het 
centrum komen. Er geldt 
een fietsparkeerverbod in 
de binnenstad; 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

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

Draai de brochure om 
en ontdek de 
Apeldoonse Binnenstad!

Draai de brochure om 
en ontdek de 
cityguide Apeldoorn!
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Uitjes en activiteiten
12 x leuke dingen doen in de binnenstad
Als Hoofdstad van de Veluwe is Apeldoorn een geliefkoosde 
plek voor vakantiegangers en dagjesmensen. En niet zonder 
reden! Als Bourgondiër vind je er vele restaurantjes en kroegen; 
cultuurliefhebbers genieten van de verrassende cultuuragenda 
en shopaholics kunnen hun geluk niet op tijdens een dagje 
winkelen. Maar wist je dat er ook naast het cultuur-, horeca- en 
winkelaanbod allerlei leuks is te doen in het centrum? 

Bezoek de warenmarkt
Kramen vol gekleurde groenten, fruit, bloemen, vers brood en 
kaas en af en toe de geur van kibbeling die je neus passeert… 
Welkom op de markt! In het centrum van Apeldoorn vind je drie 
dagen in de week een markt. Op zaterdag de grote, landelijk 
bekende warenmarkt, op maandag is er ook een warenmarkt 
en op donderdag is er de biologische boerenmarkt. 
apeldoorn-binnenstad.nl/markt

Suppen over het Apeldoorns Kanaal
Wist je dat je aan de rand van de binnenstad kunt suppen op 
het Apeldoorns Kanaal? Onder leiding van een instructrice van 
Sup School Apeldoorn leer je ontspannen suppen op een board 
van 3 meter lang en ontdek je Apeldoorn vanaf het water. Met 
het gezin of juist met z’n tweeën, een vriendengroep of alleen. 
Het kan allemaal! Elke woensdagmiddag, zaterdagochtend en 
zondagmiddag wordt er een les verzorgd van 1,5 uur. 
apeldoorn-binnenstad.nl/suppen

Maak een mooie stadswandeling
Veel gevels in de binnenstad zijn rijk aan talloze Jugendstil-
details? Dit is een kunststroming die tussen 1880 en 1914 
op verschillende plaatsen in Europa populair was. Zo ook in 
Apeldoorn. Wil jij in 1,5 uur hier alles over te weten komen? 
Loop dan de Jugendstil-wandelroute. Je start bij het stadhuis 
en vanuit daar loop je langs 20 locaties waar de kunststroming 
terug te zien is op panden en gevels. Scan de onderstaande 
code om de routebeschrijving te openen. 

Benieuwd naar de andere tips? 
Bekijk het complete overzicht op 
apeldoorn-binnenstad.nl/uitjes
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Ontdek het Buitenmuseum ‘50 jaar Apenheul’
Jaarlijks pakt de Apeldoornse binnenstad uit met een 
buitenmuseum:  een openlucht expositie die te zien is op 
raamstickers in de binnenstad. Ontdek door beelden en 
verhalen een stukje Apeldoornse cultuurhistorie. Dit jaar staat 
het buitenmuseum in het teken van 50 jaar Apenheul. Op 
12 juni 2021 is het namelijk precies 50 jaar geleden dat het 
unieke park in Apenheul de deuren opende in Apeldoorn.

Het Buitenmuseum start bij ACEC in de Roggestraat. In een 
route langs meer dan 40 etalages ontdek je het bijzondere 
verhaal over de historie en recente mijlpalen van Apenheul. 
Op een aantal ramen vind je naast beelden ook QR codes. 
Door deze te scannen met je telefoon start er een audiotour 
langs de 14 hoogtepunten 
van 50 jaar Apenheul. 
apeldoorn-binnenstad.nl/
buitenmuseum

Kidstip! De Apenspeurroute
Speciaal voor kids is er de Apenspeurroute: een interactieve 
speurtocht dwars door de binnenstad. Aan de hand van de 
gratis app leggen kids een route af door de stad op zoek 
naar verstopte aapjes, beantwoorden ze vragen over apen en 
beklimmen ze klim- en klauterelementen op diverse locaties. 
Meer weten? 
apeldoorn-binnenstad.nl/apenspeurroute

Apenspeurtocht 
in hartje centrum
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Cultuur in hartje binnenstad
Het kunstzinnige Apeldoorn barst van de culturele 
broedplekken en creatieve initiatieven! Geniet van de rijke 
kunstcollectie in CODA Museum en ACEC, wandel langs 
kunstobjecten in de openbare ruimte of laat je meeslepen 
door muziek en theater bij GIGANT en Schouwburg Orpheus. 
Met een volle en gevarieerde agenda is er voor jong én oud 
wat wils.
apeldoorn-binnenstad.nl/cultuur

Ontdek het Cultuurkwartier 
Middenin in het stadshart vind je het Cultuurkwartier. Hier 
komen muziek, dans, beeldende kunst, theater, film en 
literatuur samen. Je vindt er Cultuurhuis CODA, poppodium 
en filmhuis GIGANT en tentoonstellingsruimte ACEC. Zo 
kun je een filmpje pakken en dit ideaal combineren met een 
bezoek aan het museum. Ietsje verder, maar nog steeds op 
loopafstand, ligt Schouwburg Orpheus. 
apeldoorn-binnenstad.nl/cultuurkwartier

Storywalk: audiotour Rondje Cultuur
Genieten van kunst in de openbare ruimte in de Apeldoornse 
binnenstad? Loop dan naar ACEC, scan de QR-code die aan 
het pand zit en ga op pad. In ongeveer drie kwartier ontdek 
je bijzondere achterliggende verhalen over kunstwerken in de 
Apeldoornse binnenstad. 
apeldoorn-binnenstad.nl/storywalk

76



Horeca-hotspots in de binnenstad
De maandenlange sluiting van de horeca heeft er flink 
ingehakt, maar inmiddels is er gelukkig weer veel meer mogelijk 
op horecagebied. Een terrasje pikken, ontbijtje scoren in de 
stad, genieten van een uitgebreid driegangendiner: het kan 
allemaal weer. De horecahelden in de stad ontvangen je met 
open armen, maar wel op afstand.

Culinaire hotspots voor een diner
Apeldoorn barst van de adresjes waar je aan kunt schuiven 
voor een heerlijk diner. En als je dan een dag in Apeldoorn 
of omgeving spendeert, is het natuurlijk altijd prettig om een 
lijstje achter de hand te hebben met culinaire hotspots die 
het bezoeken (en proeven!) absoluut waard zijn. Bon appétit!
apeldoorn-binnenstad.nl/dinerhotspots

Lekker lunchen
Voor als je gewoon even door de bomen het bos niet 
meer kan zien, zin hebt in een lekker broodje, of juist een 
uitgebreide lunch: hier kun je gegarandeerd lekker lunchen in 
de Apeldoornse binnenstad.
apeldoorn-binnenstad.nl/lunchen

Verrassend fijne terrassen
Van een huisgemaakt stuk taart in de binnentuin van Martins 
Brasserie tot een rijkgevulde salade met burrata op het terras 
van De Lobby: niet alleen op de bekende horecapleinen in de 
Apeldoornse binnenstad grossiert in lekkere eetplekken, de 
gezellige zijstraatjes en minder bekende locaties smaken ook 
naar meer! 
apeldoorn-binnenstad.nl/verrassende-terrassen

We staan  
voor je klaar
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Op geen andere plek in Apeldoorn 
gebeurt zo veel als in de binnenstad. 
Je kunt er heerlijk een dagje winkelen of juist genieten van 
het gastronomische aanbod van de cafés, restaurants en 
terrassen. Ook voor de cultuurliefhebber valt er genoeg 
te beleven!

Shoppen in de Apeldoornse binnenstad
Een dagje winkelen in Apeldoorn? Doen! Je vindt er heel veel 
winkels, mooie merken, leuke markten en bijzondere boetiekjes. 
En wist je bijvoorbeeld dat de binnenstad met de Hoofdstraat 
en alle straatjes en pleinen eromheen meer dan twee kilometer 
winkelgebied en één van de langste winkelstraten van 
Nederland heeft?

De Hoofdstraat is de thuisbasis van vele landelijke en 
internationale ketens en merkwinkels als Zara, H&M, Rituals 
en Esprit. Daarnaast vind je er ook een aantal Apeldoornse 
speciaalzaken, zoals noot- en delicatessezaak De Nootzaak en 
schoenenwinkel Van Essen Schoenen. Unieke winkeltjes die 
typisch Apeldoorns zijn, vind je voornamelijk in de zijstraatjes 
en op de pleinen. Denk aan de Asselsestraat, Beekstraat, 
Korenstraat en Kapelstraat. Duik dus vooral deze straatjes in, 
ontdek het aanbod en laat je verrassen! 
apeldoorn-binnenstad.nl/winkelen

Strijk neer en geniet 
van het goede leven!
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