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Welkom

in de hoofdstad van de veluwe

Apeldoorn is in het najaar één van de prachtigste
plekken om te zijn. De goudgele bladeren zorgen in de
bossen en op straat voor een kleurrijk aanblik, avonden
vallen steeds vroeger en restaurants pakken uit met
smaakvolle najaarsmenu’s. Je vindt hier de rust en
ruimte terwijl je ook kunt genieten van alle stedelijke
faciliteiten, met o.a. Theater Orpheus, het CODA
Museum en film- en poppodium GIGANT. Of ontdek
Park De Hoge Veluwe met ruim 40 kilometer fietspad,
talloze prachtige wandelpaden en drie musea waar
zowel kinderen als kunstliefhebbers van zullen smullen.
Samen met de mooie pittoreske dorpjes op steenworp
afstand, laat Apeldoorn je het beste van de Veluwe
ervaren.
Op uitinapeldoorn.nl vind je het hele aanbod vrijetijds
mogelijkheden inclusief actuele uitagenda.

Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden of
wijzigingen kan niet worden aanvaard.
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Het Nationale Park
De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge
Veluwe ligt in één van de mooiste
natuurgebieden
van
Europa:
de Veluwe. Geniet van ruim
vijfduizend hectare bos waarbij
je zomaar oog in oog kunt staan
met een hert, ree of wild zwijn. In
het park vind je ook één van de
beroemdste musea ter wereld:
het Kröller-Müller museum. Ook
handig: er zijn 1700 gratis witte
fietsen beschikbaar om het park
mee te doorkruisen.
Houtkampweg 13 I Hoenderloo
hogeveluwe.nl

Ontdek het voormalige
jachthuis van Koning Willem III

Koning Willem III gaf in 1861 opdracht
tot de bouw van het Aardhuis. Later
werd het door Prins Hendrik gebruikt
als jachtchalet. Tegenwoordig dient het
Aardhuis als educatiecentrum en kun je
heerlijk genieten van een kop koffie en/
of lunch in het restaurant. Er is vanuit
het Aardhuis een leuke wandelroute
uitgezet van circa 3 kilometer. De route
leidt je ook langs de wildkansel waar je
met wat geluk edel- en damherten kunt
spotten.
Aardhuisweg 1 I Hoog Soeren
hetaardhuis.nl

Radio Kootwijk

Hé, een hert!
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Dompel je onder in de geschiedenis
van één van de meest opmerkelijke
gebouwen
van
Nederland:
het
voormalige zendstation Radio Kootwijk.
Het ontwerp van Radio Kootwijk is
gemaakt door architect Luthmanns die
een grote belangstelling had voor de
Egyptische architectuur. Dat verklaart
de uitstraling van het gebouw als een
soort sfinx. Er vinden dit najaar diverse
rondleidingen plaats in het gebouw.
Vooraf reserveren is noodzakelijk.
De prachtige ligging van Radio Kootwijk
op de heide is al reden genoeg om
er een bezoek aan te brengen. Er zijn
diverse fiets- en wandelpaden. Het
natuurgebied is bekend vanwege de
grote hoeveelheid wild: edelherten en
wilde zwijnen.
Radioweg 1 | Kootwijk
hierradiokootwijk.nl
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Aapjes kijken!

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!
Bekijk de website voor actuele
openingstijden en -data.
J.C. Wilslaan 21 I klimbos.nl

Dat gaat zeker op in Apenheul waar zo’n
30 verschillende apensoorten wonen.
In dit dierenpark lopen sommige apen
gewoon los in het park. Ontdek gelijk de
spiksplinternieuwe speeltuin met een
enorm gorillahoofd en ga lekker klimmen
en klauteren. Bekijk voor de actuele
openingstijden en -data de website.
JC Wilslaan 21 I Apenheul
apenheul.nl

Middelste Molen

De Middelste Molen 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
aan de slag! Wat dacht je bijvoorbeeld
van een workshop papier scheppen of
gekleurd papier maken? Ook kinderen
kunnen deze workshop volgen.
Open van dinsdag t/m zondag in
oktober, van november tot mei van
woensdag t/m zondag. Reserveren is
noodzakelijk.
Kanaal Zuid 497 I Loenen
middelstemolen.nl

Klimmen op hoogte
6

cityguide

cityguide

7

Kinderparadijs Malkenschoten

Ontdek, leer en speel op de boerderij van
het gezelligste varkentje van Nederland:
Binky. Binky woont op Kinderparadijs
Malkenschoten.
Het is een kinderboerderij én een
speeltuin en leuk voor kinderen van 2
tot 12 jaar. Je kunt de dieren bezoeken
maar je kunt o.a. ook je eigen hut
bouwen, racen op het verkeersplein
en waterfietsen. Het park is dagelijks
geopend.
Dubbelbeek 4 I binky.nl

doen

3x

in de herfstvakantie
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 biedt een heerlijk dagje
uit aan gezinnen met kinderen van 2
t/m 12 jaar. Bekijk de website voor de
actuele openingstijden.
Amersfoortseweg 35
julianatoren.nl
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1. Herfstrit met de stoomtrein

Een rit met de historische stoomtrein
tussen Apeldoorn en Dieren is een
echte belevenis voor jong en oud. Door
de witte rookpluimen en het geluid van
de stoomfluit reis je terug in de tijd en
ervaar je hoe men vroeger reisde. De
stoomtrein rijdt in de herfstvakantie van
dinsdag 20 t/m donderdag 22 oktober
en iedere zondag t/m eind november.
Reserveren noodzakelijk!
Dorpstraat 140 I Beekbergen
stoomtrein.org

2. Hoge Veluwe Wilde Weken

Tijdens de Hoge Veluwe Wilde Weken
staat alles in Het Nationale Park De
Hoge Veluwe in het teken van wild.
Denk aan leuke buitenactiviteiten voor
alle leeftijden, wild eten, natuurexcursies
met de boswachter... en wie weet spot
je zelfs nog wilde dieren! Zaterdagen 16
en 23 en zondagen 17 en 24 oktober.
uitinapeldoorn.nl/wilde-weken

3. Indooractiviteiten voor kids

Regen, wind of kou: de kinderen
kunnen binnenspelen in één van de
vele indoor speelparadijzen. Wat
dacht je van speelparadijs ‘Monkey
Town’ trampolinepark ‘Street Jump’ en
gamehal ‘The Game Box’?
uitinapeldoorn.nl/indoor-speelparadijs
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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. Open van vrijdag t/m zondag.
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. Seated muziekconcerten en
arthouse films kun je vinden in poppodium en filmhuis
GIGANT. Nieuwstraat 377 I gigant.nl 4. Van cabaret tot
toneel, muziek en dans tot de beste musicals. Bij Theater
Orpheus beleef je – op gepaste afstand - gegarandeerd
een heerlijk avondje uit. Churchillplein 1 I orpheus.nl
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Ontdek de Apeldoornse
oorlogsgeschiedenis

Met de gratis ‘Canadian Walk’ audiotour
leer je alles over de oorlogsgeschiedenis
van Apeldoorn. Langs de route van
ruim twee kilometer liggen 26 mapleleaf tegels, die allemaal hun eigen
stukje
Apeldoornse
geschiedenis
vertellen. Beleef de 26 bijzondere en
persoonlijke verhalen van veteranen en
verzetsstrijders en loop even in hun natte,
versleten en soms loodzware schoenen.
Terwijl de Tweede Wereldoorlog woedt
strijden zij voor onze vrijheid. Installeer
de gratis app vooraf op je telefoon en
neem oortjes mee zodat je optimaal
kunt luisteren naar bijzondere verhalen
uit eerste hand.
canadianwalk.nl

Rondje cultuurkwartier

Ontdek kunst in de openbare ruimte via
je smartphone. In een half uur ontdek
je bijzondere achterliggende verhalen
van 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
of scan de QR-code bij ACEC in de
Roggestraat 44. Vervolgens kun je op
pad.
acec.nl
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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 staat met een kudde
everzwijnen of een edelhert. Voor
alle wandeltips en routes in en om
Apeldoorn:
uitinapeldoorn.nl/wandelen

Ontdek de
omgeving
per fiets

Wandelen
Klompenpaden

Klompenpaden brengen je naar plekken
waar je anders niet zo snel komt. De
routes gaan namelijk zoveel mogelijk
over onverharde paden, boerenland,
heide en door het bos. Door de
klompenpaden leer je de omliggende
dorpen van Apeldoorn ook wat beter
kennen. Zo voeren de verschillende
paden je onder meer door Ugchelen,
Hoenderloo, Wenum- Wiesel en
Klarenbeek.
uitinapeldoorn.nl/klompenpaden
12
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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 online.
uitinapeldoorn.nl/fiets-enwandelkaart

Fietsroutes

Zin in een heerlijke fietstocht? Rondom
Apeldoorn vind je de mooiste bossen van
Nederland. Online hebben we diverse
routes overzichtelijk gerangschikt op
thema en afstand.
uitinapeldoorn.nl/fietsen

Fietsknooppuntennetwerk

Handig! Stel je eigen route samen door
van punt naar punt te fietsen.
uitinapeldoorn.nl/fietsen-langsknooppunten
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Proef
de stad

1

2

3
Ontdek de smaakvolle najaarsmenu’s die
de Apeldoornse restaurants presenteren en
geniet van lange bourgondische avonden.
Een overzicht van alle horecagelegenheden
in Apeldoorn vind je op
uitinapeldoorn.nl/eten-en-drinken
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1. Heerlijke gerechten puur van het land
en de Veluwe: die proef je tijdens de
wildavonden bij restaurant Hoogheid
in Hoog Soeren. Tijdens een avondvullend
programma op een stoere locatie geniet
je niet alleen van vers wild, maar ook
van oesters en de lekkerste wijnen.
De wildavonden zijn op diverse data in
oktober t/m januari 2021.
restauranthoogheid.nl/wildavond
2. In Ugchelen vind je restaurant Huis 56
dat op bijzondere wijze is gecombineerd
met een winkel vol mooie woondecoratie
en meubelen. Chef Peter Driehuis haalt
zijn inspiratie uit de Franse en Italiaanse
keuken, die hij combineert met Japanse
invloeden. Zijn stijl kenmerkt zich door
het koken met de seizoenen, puur en
smaakvol.
Ugchelseweg 56 | Ugchelen I huis56.nl
3. Zodra je bij Finnegan’s binnenstapt,
ben je echt in een Ierse pub! De whisky’s,
speciaal bieren, menukaart en het
authentieke interieur maken Finnegan’s
een echte Ierse pub met karakter. Je
kunt hier ook terecht voor lunch en diner.
Hoofdstraat 176 I finnegans.nl
4. Je dag goed beginnen doe je bij
Schenkers met een huisgebrande koffie
voor de nodige dosis energie. Ook voor
ontbijt, lunch of taart kun je prima terecht
bij deze hotspot. Van Kinsbergenstraat
8a I schenkersapeldoorn.nl
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Zin in een dagje winkelen?
In het winkelgebied van de
binnenstad
van
Apeldoorn
slaag je gegarandeerd. In de
binnenstad vind je talloze leuke
boetiekjes, ketens, Apeldoornse
speciaalzaken en nog veel meer.
Bezoek ook eens de overdekte
winkelcentra Oranjerie en de
Korenpassage.

Tijd om te
shoppen!
Koopzondagen

Op de eerste en laatste zondag van de
maand zijn de winkels doorgaans open
van 12.00 tot 17.00 uur. Een aantal
winkels in de binnenstad is iedere
zondag open waaronder Mango, TK
Maxx en New Yorker in winkelcentrum
Oranjerie, Sting, Costes, Jack & Jones
en Hema in de Hoofdstraat en Mansion
24 op het Leieinplein. In de feestmaand
december zijn de meeste winkels iedere
zondag open.
uitinapeldoorn.nl/koopzondagen
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Warenmarkt

Iedere zaterdag vind je op het Marktplein
de grote warenmarkt met ruim 80
kramen. Geniet van verse producten.
uitinapeldoorn.nl/warenmarkten

Local shoppingtips

Wat zijn nou échte Apeldoornse
pareltjes? We vroegen Apeldoorners
naar hun leukste adresjes om te
shoppen.
uitinapeldoorn.nl/winkelen-in-hetcentrum
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Arrangementen

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

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
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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.

Op zoek naar een leuk arrangement
of combi-deal?
We hebben de
leukste arrangementen in en rondom
Apeldoorn voor je verzameld. Zo is
er voor iedereen wel iets te doen:
lekker de natuur in, op pad met de
familie of een culinaire verrassing.
Ontdek de leukste opties!
uitinapeldoorn.nl/arrangementen

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
Brunch Hoenderloo
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

cityguide
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Evenementen
in 2020

Oktober

Oktober
Vr 2 t/m za 3 oktober
Vr 2 oktober
Vr 2 oktober
Za 3 t/m zo 4 oktober
Za 3 oktober
Za 3 oktober
Zo 4 oktober
Zo 4 oktober
Zo 4 oktober
Di 6 oktober
Vr 9 oktober
Vr 9 oktober
Za 10 t/m do 22 oktober
Za 10 oktober
Za 10 oktober
Zo 11 oktober
Zo 11 oktober
Zo 11 oktober
Zo 11 oktober
Zo 11 oktober
Ma 12 oktober
Wo 14 t/m do 15 oktober
Za 17 t/m zo 18 oktober
Za 17 t/m zo 18 oktober
Za 17 t/m zo 18 oktober
Za 17 oktober
Zo 18 oktober
Zo 18 oktober
Zo 18 oktober
Di 20 t/ do 22 oktober
Di 20 t/m do 22 oktober
Do 22 oktober
Vr 23 oktober
Za 24 oktober
Za 24 oktober
Za 24 oktober
Za 24 oktober

20

cityguide

Drive-in cinema
Verrassingsfietstocht
Muir Veluwe Trek
Wild BBQ
Fotoworkshop
Platenbeurs XS
Koopzondag
Bruidsbeurs
Stoomtrein rijdt
Wandeltocht
Muir Veluwe Trek
Wandellang met gids
Wilde Weken excursie
Wild BBQ
Struinen & Hubertus
Apeldoorn Toen & Nu
Stoomtrein rijdt
Jachthoornblazers
Ontmoet kasteelbewoners
Wild BBQ
Paddenstoelenwandeling
Herfstwandeling
Herfstpracht
Wilde Weken festival
Brocante Markt
Fotoworkshop
Struinen vanaf Schaarsbergen
Stoomtrein rijdt
Speuren naar paddenstoelen
Herfstwandeling
Herfstrit met de stoomtrein
Herfstwandeling
Wilde Weken excursie
Wandellang met gids
Herfstwandeling
Vinylbeurs
Nacht van de Nacht

Zwitsal
Dubbelbeek
Staatsbosbeheer
Charme hotel Oranjeoord
Het Aardhuis
ACEC
Apeldoorn Binnenstad
Charme hotel Oranjeoord
Beekbergen
Ugchelen
Staatsbosbeheer
Park De Hoge Veluwe
Park De Hoge Veluwe
Charme hotel Oranjeoord
Park De Hoge Veluwe
CODA
Beekbergen
Park De Hoge Veluwe
Cannenburch
Charme hotel Oranjeoord
De Kleiberg Apeldoorn
PP Waterberg Hoenderloo
Cannenburch
Park De Hoge Veluwe
Zwitsal
Het Aardhuis
Park De Hoge Veluwe
Beekbergen
Park Berg & Bos
PP Waterberg Hoenderloo
Beekbergen
Het Aardhuis
Park De Hoge Veluwe
Park De Hoge Veluwe
PP Waterberg Hoenderloo
Het Bolwerk
Loenen

Za 24 t/m zo 25 oktober
Zo 25 oktober
Zo 25 oktober
Zo 25 oktober
Zo 25 oktober
Zo 25 oktober
Zo 25 oktober

Wilde Weken festival
Trotsmarkt
Wilde Weken excursie
Schitterende schaduw
Dag van de stilte
Stoomtrein rijdt
Herfstwandeling

Park De Hoge Veluwe
Hoge Veluwe
Park De Hoge Veluwe
Cannenburch
Het Aardhuis
Beekbergen
Het Aardhuis

Jachthoornblazers
Herfstwandeling
Koopzondag
WijnSpijs-wandeling
Stoomtrein rijdt
Apeldoorn Toen en Nu
Stoomtrein rijdt
Buitenfair Spirit of Winter
Sinterklaasactiviteiten
Struinen vanaf Schaarsbergen
Stoomtrein rijdt
Logeerhuis van Sint Nicolaas
Koopzondag
BBQ Xmas edition
Stoomtrein rijdt

Park De Hoge Veluwe
Het Aardhuis
Apeldoorn Binnenstad
Apeldoorn Binnenstad
Beekbergen
CODA
Beekbergen
Paleis Het Loo
Diverse locaties
Park De Hoge Veluwe
Beekbergen
Het Woldhuis
Apeldoorn Binnenstad
Charme hotel Oranjeoord
Beekbergen

Jachthoornblazers
Koopzondag
Struinen & Hubertus
Hoge Veluwe Kerstmarkt
Brocante wintermarkt
Kerstmarkt
Zaag je eigen kerstboom
Koopzondag
Zaag je eigen kerstboom
Koopzondag
Koopzondag
Aftelfeest

Park De Hoge Veluwe
Apeldoorn Binnenstad
Park De Hoge Veluwe
Park De Hoge Veluwe
Ford museum Beekbergen
Park De Hoge Veluwe
Park De Hoge Veluwe
Apeldoorn Binnenstad
Park De Hoge Veluwe
Apeldoorn Binnenstad
Apeldoorn Binnenstad
Marktplein

November
Zo 1 november
Zo 1 november
Zo 1 november
Zo 1 november
Zo 1 november
Zo 8 november
Zo 8 november
Wo 11 t/m zo 15 november
Za 14 t/m zo 15 november
Zo 15 november
Zo 15 november
Za 21 t/m zo 22 november
Zo 29 november
Zo 29 november
Zo 29 november

December
Zo 6 december
Zo 6 december
Za 12 december
Za 12 december
Za 12 t/m zo 13 december
Za 12 t/m zo 13 december
Za 12 t/m zo 13 december
Zo 13 december
za 19 t/m zo 20 december
Zo 20 december
Zo 27 december
Wo 31 december

Door Covid-19 kunnen evenementen alsnog worden afgelast en/of nieuwe activiteiten plaatsvinden.

Voor het actuele aanbod en overige uittips: uitinapeldoorn.nl
cityguide
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