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Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe. 
Apeldoorn staat bekend om de uitgestrekte bossen, het 
koninklijk verleden maar ook om de stedelijke kwaliteiten 
met een groot winkel- en cultuuraanbod en hoge 
attractiedichtheid. Stad en natuur zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Ontdek de talloze mogelijkheden! 

Geniet al wandelend van het beste van Apeldoorn 
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. De omgeving staat bekend om haar 
uitgestrekte natuur. We hebben vele leuke routes voor 
je uiteengezet om het beste van Apeldoorn te ervaren. 
uitinapeldoorn.nl/wandelen

Tip

Bewandel ook eens een klompenpad. Apeldoorn heeft negen 
klompenpaden die je 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
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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 hier 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.
hogeveluwe.nl

Tip

Midden in het Park vind je het internationaal befaamde Kröller-
Müller Museum. Het museum beheert de op een na grootste 
collectie schilderijen van Vincent van Gogh en verrast elke 
bezoeker met zijn unieke beeldentuin! 
uitinapeldoorn.nl/kroller-muller

Ontdek Apeldoorn per fiets! 
Zin in een heerlijke fietstocht? Rondom Apeldoorn vind je de 
mooiste bossen van Nederland. Je kunt uren fietsen door 
uitgestrekte en gevarieerde natuurgebieden. Bereid je voor op 
de nodige klimmetjes want het is heuvelachtig. Online hebben 
we diverse routes overzichtelijk gerang schikt op thema en 
afstand. uitinapeldoorn.nl/fietsen 

Tip

Stel je eigen gemaakte route samen door van punt naar punt 
te fietsen. 
uitinapeldoorn.nl/fietsen-langs-knooppunten 
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Royaal genieten 
Het Nationaal Museum Paleis Het Loo werkt aan een 
grootscheepse renovatie en uitbreiding. Tot 2021 zijn de 
deuren van het paleis gesloten voor publiek. Tijdens deze 
periode is het Het Loo ‘BuitenGewoon Open’. Hierbij zijn de 
tuinen en stallen vanaf 24 april toegankelijk voor publiek. 
Ontdek de adembenemende 17e-eeuwse baroktuinen en 
bekijk de koninklijke rijtuigen, auto’s en sleden van dichtbij. 
Online reserveren is noodzakelijk. 
paleishetloo.nl 

Tip

Combineer je bezoek met een wandeling door het paleispark 
en bezoek aan het Oude Loo. Het Oude Loo is alleen in de 
maanden april en mei open voor publiek. 
uitinapeldoorn.nl/oude-loo

Kasteel Cannenburch
Al rondlopend door dit indrukwekkende kasteel, heb je écht 
het idee dat je in vroegere tijden beland bent. Ben je met 
kinderen? Dankzij de speciale kinderaudiotour hoeven zij zich 
geen minuut te vervelen. Daarnaast is er een leuke speurtocht 
in het aangrenzende kasteelpark. 
cannenburch.glk.nl

Eyecatcher op het Stationsplein
Als je in de buurt van station Apeldoorn bent, kun je het 
niet missen: De Kus. Dit indrukwekkende kunstwerk is het 
geschenk van de gemeente Apeldoorn aan koning Willem-
Alexander, toen hij in het huwelijk trad met koningin Máxima. 
Een echte eye-catcher als je Apeldoorn binnenkomt!
uitinapeldoorn.nl/de-kus
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Kidsproof! 
Apeldoorn is een echte gezinsstad en voor kinderen is er veel 
te doen! In de natuur zijn vele leuke activiteiten te vinden 
waaronder het Kabouterpad in Hoenderloo, het Bosdierenpad 
in recreatiegebied ’t Leesten en het Klimbos in stadspark 
Berg & Bos. Daarnaast mag een bezoek aan Julianatoren 
en Kinderparadijs Malkenschoten niet ontbreken. Bekijk het 
actuele aanbod door onderstaande QR code te scannen.

Apenheul: een bos vol loslopende apen! 
Een bos vol loslopende apen, dát is Apenheul. In dit prachtige, 
groene park op de Veluwe ontdek je bijna 300 apen. Daarvan 
loopt de helft gewoon los tussen de bezoekers! In het park 
kom je overal handige spottips tegen, zodat je er niet één hoeft 
te missen. Bovendien leer je alles over deze bijzondere dieren 
tijdens de speciale presentaties van de dierverzorgers. Klaar 
met apen spotten? Leef je uit in de gloednieuwe speeltuin of 
geniet van een lekker, biologisch frietje met uitzicht op het 
gorilla-eiland. Bekijk de actuele openingstijden op de website.
apenheul.nl

Tip

Apenheul bestaat dit jaar 50 jaar en pakt uit met 
talloze activiteiten. Ontdek bijvoorbeeld de interactieve 
apenspeurroute in de Apeldoornse binnenstad.
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Gratis audiotour Canadian Walk  
Op 17 april 1945 is Apeldoorn bevrijd. Ontdek 26 persoonlijke 
en bijzondere verhalen van veteranen en burgers over de 
Apeldoornse bevrijding middels een gratis te downloaden 
app. Interessant voor jong en oud! De audiotour van 2 
kilometer start bij het bevrijdingsmonument ‘Man met twee 
Hoeden’ aan de Loolaan en eindigt bij het nieuwe kunstwerk 
‘Boom der Vrijheid’ in de binnenstad. Interessant voor jong 
en oud! 
candianwalk.nl

Tip

Bezoek ook eens Nationaal Ereveld Loenen. Ontdek het 
Ereveld aan de hand van een audiotour met QR-codes.  
Voor kids ligt  in het entreegebouw een gratis Jeugdroute. 
ereveldloenen.nl

Eten & drinken 
Gastronomie staat hoog in het vaandel in Apeldoorn.  
Of het nu koffie met taart is of een uitgebreid diner…  
De Apeldoornse horeca vindt het belangrijk dat het er 
goed uitziet én goed smaak en brengt het graag in deze 
bijzondere tijd bij je thuis. Scan de QR code en ontdek 
onze handige zoek en boek tool met alle afhaal- en 
bezorginitiatieven van de Apeldoornse horeca.

Tip

In Apeldoorn vinden diverse coronaproof 
wandelingen en autopuzzeltochten plaats.
uitinapeldoorn.nl/culinaire-uitjes
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Dit is er te doen in Apeldoorn! 
Duik in onze actuele uitagenda en ontdek o.a. het aanbod van 
evenementen, cultuur, natuur en café-activiteiten. 

Toeristische vraag? 
Mail ons via info@apeldoornmarketing.nl en we geven 
je dezelfde dag antwoord. Neem ook eens een kijkje op 
uitinapeldoorn.nl/veelgestelde-vragen 

Handige links 
uitinapeldoorn.nl/plan-je-uitje 
uitinapeldoorn.nl/thuismenu 
uitinapeldoorn.nl/tourist-information
uitinapeldoorn.nl/winkelen-kies-je-moment

Volg ons op social media 

² uitinapeldoorn

µ uitinapeldoorn_

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 parkeergarage 
Amaliapark (Brinklaan) of 
in Koningshaven-Centrum, 
deze garages hanteren hele 
goedkope tarieven!
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 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

Veelgestelde vragen
De veelgestelde vragen vind 
je terug op
apeldoorn-binnenstad.nl/
praktische-info
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Jugendstilwandeling
Wist je dat ontzettend veel gevels in de binnenstad rijk zijn aan 
talloze Jugendstil-details? Jugendstil is een kunststroming 
die tussen 1880 en 1914 op verschillende plaatsen in Europa 
populair was. Zo ook in Apeldoorn. Jugendstil wordt ook wel 
Art Nouveau genoemd. De belangrijkste inspiratiebron voor 
deze stroming was de natuur. Kijk tijdens je bezoek dus zeker 
eens wat vaker naar boven!

Tip

Wil jij in 1,5 uur alles te weten komen over de details die er 
nog te zien zijn? Loop dan de Jugendstil-wandelroute. Het 
beginpunt is bij het Apeldoorns stadshuis en vanuit daar 
loop je met je mobieltje op zak langs 20 locaties waar de 
kunststroming terug te zien is in de panden en gevels. Scan 
de onderstaande code om de routebeschrijving te openen.

Buitenmuseum & Apen speurroute voor kids
Vanaf 7 mei staat de binnenstad in het teken van het 
buitenmuseum: een openlucht expositie die te zien is op 
raamstickers in de binnenstad. Als bezoeker word je door de 
beelden en verhalen op de raamstickers meegenomen in een 
stukje cultuurhistorie. Dit jaar is het thema ’50 jaar apen in 
Apeldoorn’, ter ere van het 50-jarig bestaan van Apenheul. 
Op diverse plekken in de stad kun je duiken in het verhaal van 
Apenheul. Bovendien is een wel heel speciale gast terug op 
zijn oude, vertrouwde plek op het Markttorentje… 
apeldoorn-binnenstad.nl/buitenmuseum

Tip

Speciaal voor kids is er de Apen 
speurroute: 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/
apen-speurroute
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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. Je komt werken tegen van onder 
andere Ossip Zadkine en Erzsébet Baerveldt en je leert er van 
alles over. Allemaal leuke weetjes!

ACEC vind je aan de Roggestraat 44. Neem een volle mobiel 
mee, je oortjes en ga op pad! De app Storywalk is gratis te 
downloaden in de App Store en in Google Play. Voor meer 
informatie
apeldoorn-binnenstad.nl/storywalk

5 x ijssalons in hartje binnenstad
Op een warme, zonovergoten voorjaarsdag is verkoeling 
in de vorm van een ijsje onmisbaar. Van Italiaanse gelato 
en frozen yoghurt tot sorbetijs: op deze plekken in de 
Apeldoornse binnenstad haal je heerlijk, ambachtelijk ijs!

 Claudio’s IJssalon, Deventerstraat 18
 Van Swoll IJs, Asselsestraat 37c
 IJssalon Talamini, Marktplein 22b
 N’ice Café, Hoofdstraat 153
 Mo to Go, Mariastraat 4a
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Bezoek de warenmarkt
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. 

Grote warenmarkt 
 Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur Marktplein 

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

Als ’t te druk is op de markt, kan het zijn dat je even moet 
wachten. Vermijd in het geval van de zaterdagmarkt als 
het kan de drukste uren tussen 12.00 en 15.00 uur, dan 
kun je markt sowieso bezoeken! Bekijk alle maatregelen en 
informatie op apeldoorn-binnenstad.nl/markt

Bezoek het stadspark van Apeldoorn
Het Oranjepark aan de rand van de Apeldoornse binnenstad 
is één van de mooiste stadsparken van Apeldoorn. Een 
krachtige fontein in de grote vijver zorgt in het voorjaar en in 
de zomer voor een klaterend geluid. De monumentale bomen 
in het park zijn halverwege de 19de eeuw aangeplant. Het 
park wordt bezocht door menig Apeldoorner, en de statige 
villa’s die het park omringen geven extra sfeer.

Tip

Ben je in het stadscentrum en wil je een kijkje nemen in 
het Oranjepark? Scoor dan eerst een lunch of koffie in de 
binnenstad. In de Paslaan kun je terecht bij Kaldi Koffie & Thee 
Apeldoorn en Brasserie & Wijnbar Martins voor lekkernijen to 
go. Kleedje mee en genieten maar! Hou tijdens het wandelen 
wel te allen tijde anderhalve meter afstand van anderen.
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Terrassen in het centrum
Als de zon zich laat zien, is het goed toeven in de Apeldoornse 
binnenstad: op de vele gezellige terrasjes kun je even snel of 
lekker uitgebreid genieten van een borrel, lunch of diner. Aan 
het midden van winkelstraat de Hoofdstraat ligt het gezellige 
Raadhuisplein. Met het oude Raadhuis op de achtergrond, zijn 
er veel terrassen waar je neer kunt strijken voor een lekkere 
kop koffie, lunch of diner. Ook het Caterplein en Leienplein 
veranderen bij lekker weer in één groot terras. De Kapelstraat, 
Van Kinsbergenstraat, Nieuwstraat en Marktstraat zijn straten 
met enorm gezellige terrassen van typisch Apeldoornse 
horeca. 

Tip

Hou tijdens een bezoek aan de terrassen wel rekening met de 
coronamaatregelen, blijf thuis als je niet fit bent en volg de 
instructies van het personeel op.

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 – zodra de coronamaatregelen het weer toelaten – een 
filmpje pakken en dit ideaal combineren met een bezoek aan 
het museum. Iets verder, maar nog steeds op loopafstand, ligt 
Theater Orpheus.

Tip

Wist je dat er in het midden van het Cultuurkwartier een 
heus plein is met allerlei kunstobjecten? Het zogeheten 
‘Van Reekumplein’ vormt normaliter het hart van alle 
cultuurinstellingen, waar diverse evenementen plaatsvinden. 
apeldoorn-binnenstad.nl/cultuur
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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 aanbod van de cafés, restaurants en terrassen. 
De Apeldoornse binnenstad barst van de speciaalzaken 
en hotspots voor een lekkere lunch, een perfecte kop 
koffie of een fijn speciaalbiertje (to go). Ook voor de 
cultuurliefhebber valt er - ondanks de coronamaatregelen 
- genoeg te beleven!

Shopperdeshop
Shoppen in Apeldoorn? Het aanbod van winkels is groot en 
gevarieerd. Je vindt er heel veel winkels, mooie merken, leuke 
markten en bijzondere boetiekjes. De winkels zijn geopend 
(op afspraak). Dus shoppen is mogelijk, maar wél zo veilig 
mogelijk. Dat houdt in dat je indien gewenst van tevoren 
een shopafspraak maakt, afstand houdt van anderen en 
thuisblijft als je niet fit bent. Check van tevoren de kanalen 
van de desbetreffende winkel en respecteer te allen tijde de 
ondernemers in het centrum.
apeldoorn-binnenstad.nl/winkelen

Van keten tot speciaalzaak
Wist je trouwens 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 hierbij bijvoorbeeld aan 
de Asselsestraat, Beekstraat, Korenstraat en Kapelstraat. 
Duik dus vooral deze straatjes in, ontdek het aanbod en laat 
je verrassen!

Tip

Kom je met de auto? In en om Apeldoorn centrum vind je 
diverse parkeergarages. Parkeergarage Amaliapark (Brinklaan) 
en parkeergarage Koningshaven-Centrum (Stationsstraat) 
hanteren erg voordelige tarieven van maar € 1,- per uur. 
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