
cityguide
koninklijke hotspots
wandel- en fietstips n cultuurtips
Apeldoornse highlights 

Tuinen Paleis Het Loo



Op nog geen uur rijden van Amsterdam 
betreed je de Veluwe als achtertuin van 
de randstad. De hoeveelheid groen en 
diversiteit aan attracties maken dit tot een 
bijzondere regio. Het koninklijke Apeldoorn 
bevindt zich in hartje Veluwe; stedelijkheid 
en natuur vinden elkaar hier op een unieke 
manier. Dankzij de vele attracties, musea 
en andere vrijetijdsmogelijkheden is 
Apeldoorn de ideale uitvalsbasis voor een 
dagje uit of weekje weg. Dit voorjaar vieren 
we bovendien de heropening van Paleis 
Het Loo, die na een grondige verbouwing 
weer haar deuren opent. Maar er is hier nog 
zó veel meer te ontdekken: o.a. de mooiste 
natuur van Nederland, indrukwekkende 
(koninklijke) historie, culinaire hotspots 
en heerlijke plekken om te onthaasten. 
Samen met de mooie pittoreske dorpjes 
op steenworp afstand, laat Apeldoorn je 
het beste van de Veluwe ervaren.

Welkom in
Apeldoorn
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Ontdek 
bijzondere  
audioverhalen

an de hand van drie 
audioverhalen word je 
meegenomen door de 

bijzondere geschiedenis van 
het paleis, het Huis van Oranje 
en van Nederland. In het paleis 
zijn er twee nieuwe routes: 
oost en west. Bij het bestellen 
van tickets voor Paleis Het Loo 
kies je meteen voor één van de 
drie verschillende audioverhalen 
waarmee je zelfstandig een 
paleisroute kunt volgen. In deze 
verhalen komen de kamers in het 
paleis echt tot leven. Je beleeft 
zo het leven van Willem en Mary 
- de eerste bewoners -, wandelt 
door het Huis van Wilhelmina of 
komt Thuis bij de Oranjes. De 
verhalen kun je beluisteren in de 
gratis app of via een audiotoestel 
(te huur). Elk audioverhaal duurt 
30 minuten.

Koninklijke roots

eer dan 300 jaar woonde en 
werkte de koninklijke familie 
op Paleis Het Loo. De Oranjes 

ontvingen er hun gasten voor vertier en 
zaken, daarom werd er ook veel aandacht 
besteed aan de tuinen en stallen. De 
paarden hadden een vorstelijk onderkomen 
in de stallen, vlakbij de koetshuizen met de 
rijtuigen, auto’s en sledes. In de paleistuinen 
werd geflaneerd en werden de exotische 
bloemen en planten bewonderd. Een rijk en 
royaal verleden dat is terug te zien op Paleis 
Het Loo. Combineer je paleisbezoek dus 
zeker met een bezoek aan de schitterende 
paleistuinen en het Stallenplein!
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Paleis Het Loo
is mooier dan ooit

Apeldoorn heeft een bijzondere band met het Koninklijk Huis en de Oranjes 
hebben een bijzondere band met Apeldoorn. Hiervan is Paleis Het Loo het 
meest in oog springend bewijs. Zo’n drie jaar geleden ging Paleis Het Loo 
op slot en werd er lange tijd gewerkt aan een grootscheepse verbouwing, 
uitbreiding en vernieuwing. De ondergrondse uitbreiding van het paleis is nog 
in volle gang, maar inmiddels is het paleis zelf klaar en zijn de deuren weer 
geopend voor publiek met onder andere vernieuwde kamers en bekende zalen 
die in volle glorie zijn hersteld.
Koninklijk Park 1 | paleishetloo.nl
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Wist je dat er achter Paleis Het Loo 
een prachtig Paleispark ligt dat 
toegankelijk is voor publiek? Dit 
park diende vroeger als plek om te 
ontspannen voor de leden van de 
koninklijke familie en hun gasten. 
En dat zie je vandaag de dag nog 
steeds goed terug! Zo kom je met 
regelmaat verstopte bankjes tegen, 
wandel je over de Koningslaan, 
zijn er bruggetjes over sprengen 
gebouwd en staan er diverse 
bouwwerken die vroeger (en soms 
nu nog) een functie hadden voor 
de koninklijke familie. Je voelt aan 
alles dat het niet zomaar een bos is, 
maar een koninklijk bos.

Zo strak als de perfect symmetrische 
baroktuin van Paleis Het Loo is, zo 
ongerept is het Paleispark. In deze 
romantische Engelse landschapstuin 
wandel je net als de Oranjes, over de 
slingerende wandelpaadjes en loop 
een rondje om de veldvijvers met 
daarbij bijzondere gebouwen zoals 
de badtent, het botenhuis en het 
theepaviljoen. Het Paleispark is het 
hele jaar door toegankelijk voor publiek 
en zijn er wandelroutes uitgezet 
variërend van 2 tot 13,5 km, tevens 
zijn er 3 routes voor rolstoelgebruikers 
uitgezet.
uitinapeldoorn.nl/paleispark

Royaal genieten  
in Apeldoorn

Van vorstelijk genieten van 
prinsheerlijke arrangementen tot in 
de watten gelegd worden tijdens 
een dagje wellness: Apeldoorn is 
bij uitstek dé plek om royaal te 
genieten. Zo biedt Theater Orpheus 
de unieke dinervoorstelling ‘Loo’ in 
juli, bij boutique hotel Zenzez geniet 
je van een koninklijk arrangement met 
culinair tintje of maak een prachtige 
ballonvaart over de Veluwe inclusief 
champagneontbijt bij Van der Valk 
Hotel Apeldoorn - de Cantharel. 
Een compleet overzicht van al het 
koninklijke aanbod vind je op
uitinapeldoorn.nl/koninklijk-genieten

Fietsen in het spoor 
van de Oranjes 

Ontdek het koninklijk spoor van 
Apeldoorn met de fun-fietsroute ‘Royal 
Ride’ die vanaf eind mei beschikbaar 
is. De route is 12km lang en start bij 
kunstwerk ‘De Kus’ op het Stationsplein. 
De Royal Ride voert je via verrassende 
tussenstops naar Paleis Het Loo en 
vanaf hier fiets je weer richting de 
binnenstad. Onderweg luister je naar 
verhalen over de Oranjes. Een ware 
beleving! 
apeldoornstories.nl 

Ontdek
het

paleispark
6

650 
hectare 
groen
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een hert!Hé

Spot de Big 5 van de Veluwe! Voor het spotten van 
wilde dieren hoef je niet het vliegtuig in te stappen 
richting verre oorden. Apeldoorn leent zich als hoofdstad 
van de Veluwe uitstekend als avontuurlijk decor. Ga op 
zoek naar edelherten, reeën, vossen, zwijnen en Schotse 
hooglanders! Wij helpen je met een overzicht van de 
beste wildspotlocaties en handige tips.
uitinapeldoorn.nl/wildspotten

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. 
De verschillende paden voeren 
je onder meer door Ugchelen, 
Hoenderloo, Wenum-Wiesel en 
Klarenbeek. Kijk niet raar op als 
je opeens door een weiland met 
koeien loopt, dat komt namelijk 
ook geregeld voor! 
uitinapeldoorn.nl/klompenpaden

Wandelen
en fietsen

Van koninklijke routes tot kronkelende 
wandelpaadjes door het bos: in Apeldoorn 
kun je letterlijk alle kanten op. Kijk voor 
een compleet overzicht van alle wandel- 
en fietstips op uitinapeldoorn.nl

8 9

Zin in een  
heerlijke fietstocht?
Rondom Apeldoorn vind je de mooiste bossen
van Nederland. Je kunt uren fietsen door 
uitgestrekt en gevarieerd woud. Bereid je 
voor op de nodige klimmetjes want het is 
heuvelachtig. Op onze website hebben we 
diverse routes overzichtelijk gerangschikt op 
thema en afstand. Ook handig: stel je eigen 
route samen door van punt naar punt te 
fietsen.
uitinapeldoorn.nl/fietsen-langsknooppunten



Events
& zomermarkten
Het aanbod aan evenementen in Apeldoorn is gevarieerd, breed 
en van torenhoog niveau. Zeker in het voorjaar en de zomer 
barst het van het de gezellige events; van groot tot klein. Wil 
je meer weten wat er vandaag of de komende periode te doen 
is? Scan de QR-code en bekijk de actuele uitagenda met alle 
activiteiten en even ementen in en rondom Apeldoorn.

Het grootste 
stoomtrein festival van 
Nederland
In het eerste weekend van september 
vindt in Apeldoorn het grootste 
stoomtreinfestival van Nederland plaats: 
‘Terug naar Toen’. Stap terug in de tijd 
door mee te rijden in één van de enorme 
historische locomotieven. Een waar dagje 
uit voor het hele gezin!
uitinapeldoorn.nl/stoomtreinfestival

Zomermarkten  
in Apeldoorn
In Apeldoorn vinden talloze 
zomermarkten plaats. Van antiek 
en curiosa tot ambachtelijke 
streekproducten en van binnen-
stad tot buitengebied. Bekijk het 
hele aanbod op
uitiapeldoorn.nl/zomermarkten

1 2 0 
zomer
events 
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Ontdek  
Apeldoorn met gids

n de maanden maart t/m oktober 
kun je met het Apeldoorns 
Gidsen Collectief op pad. Ontdek 

de wijken van Apeldoorn door middel 
van een wandeling met een ervaren 
gids en kom alles te weten over de 
historie, architectuur en bijzondere 
wetenswaardigheden.
uitinapeldoorn.nl/apeldoorns-
gidsencollectief

Apeldoorn Stories
et de app ‘Apeldoorn 
Stories’ ontdek je de beste 
verhalen en routes in 

Apeldoorn. Van een Apenspeurroute 
voor de kids in de binnnenstad tot 
een wandelroute over kunst in 
de openbare ruimte. Nieuw is de 
audiowandelroute Victory Walk 
over de bevrijding van Apeldoorn 
en de audio fietsroute ‘Royal Ride’ 
waarbij je het koninklijk spoor volgt. 
Apeldoorn Stories is gratis te 
downloaden in de appstore. Vergeet 
je oortjes niet!
apeldoornstories.nl
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Royal
highlights

Ontdek het Aardhuis; 
jachthuis van 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 of lunch in Restaurant 
N15 in Hoog Soeren. 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, Hoog Soeren | hetaardhuis.nl

Aapjes kijken  
bij Apenheul

Dat gaat zeker op in Apenheul waar zo’n 
30 verschillende apensoorten wonen. 
In dit dierenpark lopen sommige apen 
gewoon los door het park! Ontdek 
gelijk de spiksplinternieuwe speeltuin 
met een enorm gorillahoofd en ga 
lekker klimmen en klauteren. Wist je 
dat Prinses Margriet beschermvrouw 
is van Apenheul? Bekijk voor de 
actuele openingstijden en -data de 
website.
J.C. Wilslaan 21 | apenheul.nl

Koninklijk wandelen
in Stadspark  
Berg & Bos
In Stadspark Berg & Bos maak je 
bij uitstek een prachtige wandeling. 
Vroeger lag hier een waterleiding om 
de fonteinen en waterwerken van 
Paleis Het Loo van water te voorzien. 
Bij de bosvijver vind je de ‘Stenen 
Bank’ waar koningin Wilhelmina vroeger 
schilderde. Zin in avontuur? Klimbos 
Veluwe, verscholen in Stadspark Berg 
& Bos, is wat je noemt het klimbos der 
klimbossen. Hier vind je maar liefst 10 
verschillende klimavonturen op circa 90 
verschillende overgangen.
J.C. Wilslaan 21 | bergenbosapeldoorn.nl

Ontdek het verleden en heden van 
de Grote Kerk

Wist je dat De Grote Kerk aan de Loolaan en het Koninklijk Huis 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Toen de oude kerk in 
1890 op het Raadhuisplein afbrandde, legde toenmalig prinses 
Wilhelmina op 16 april 1891 op 10-jarige leeftijd de eerste steen 
voor de bouw van de nieuwe kerk. Wilhelmina kwam tot aan 
haar overlijden in 1962 regelmatig in de Grote Kerk. Leden van 
de koninklijke familie hadden zelfs een eigen ingang onder de 
toren, die leidde naar de Koninginnebank. Het is de moeite 
waard om in de zomermaanden tijdens openingstijden een 
bezoek te brengen aan dit imposante bouwwerk!
Loolaan 16 | grotekerkapeldoorn.nl

‘Hallo Bandoeng,  
hoort u mij?’

Dompel je onder in de 
geschiedenis van één van de 
meest opmerkelijke gebouwen 
van Nederland: het voormalige 
zendstation Radio Kootwijk. 
Bijzonder van buiten, maar zeker 
ook van binnen! Er vinden in het 
voorjaar en de zomer 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

12 13



Kinderparadijs 
Malkenschoten

Ontdek, leer en speel op de boerderij 
van het gezelligste varkentje van 
Nederland: Binky! Binky woont in 
Kinderparadijs Malkenschoten. Het is 
een kinderboerderij én een speeltuin en 
leuk voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Je 
kunt o.a. dieren bezoeken, racen op het 
verkeerspleinen en waterfietsen. Moe? 
Dan kun je uitrusten in de Binkybus die 
over het hele park rondrijdt. Het park is 
dagelijks geopend. 
Dubbelbeek 4 I binky.nl

 Kinderpretpark 
Julianatoren

Tegenwoordig natuurlijk dé plek waar 
tv-helden meneer Kaasschaaf, mevrouw 
Suikerspin en Jul & Julia wonen. 
Familiepretpark Julianatoren is al meer 
dan honderd jaar oud. Het pretpark, met 
meer dan zestig attracties, spectaculaire 
shows en grote evenementen biedt 
een heerlijk dagje uit aan gezinnen met 
kinderen van 2 t/m 12 jaar. Dit jaar is 
het park verrijkt met de gloednieuwe 
attractie genaamd Wild West! Bekijk de 
website voor de actuele openingstijden. 
Amersfoortseweg 35 I julianatoren.nl

1. Een filmpje pakken is altijd een 
goed idee. VUE in hartje Apeldoorn 
biedt een zeer gevarieerd en 
uitgebreid programma met films 
van dit moment. Liefhebbers van 
art house films, documentaires 
en ‘vergeten’ pareltjes kunnen 
twee deurtjes verder terecht 
bij het filmhuis van GIGANT. 
uitinapeldoorn.nl/bioscopen 
2. Strike! Iedereen kan bowlen. 
In het centrum van Apeldoorn 
vind je een groot bowlingcentrum 
maar ook rondom Apeldoorn 
zijn diverse bowlingcentra.  
uitinapeldoorn.nl/bowlen 
3. Of ga bij slecht weer eens 
voor een indoor speelparadijs 
zoals Monkey Town of ZERO55. 
Apeldoorn heeft ook twee indoor 
trampolineparken: Street Jump 
en Krazy Kangaroo waar kids hun 
energie kwijt kunnen.
uitinapeldoorn.nl/indoor-uitjes 
4. Papierfabriek 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. In 2022 bestaat 
De Middelste Molen maar liefst 
400 jaar! demiddelstemolen.nl

4x
slecht
weer
tips

15

Voor kinderen is Apeldoorn een walhalla met 
diverse grote attracties, de natuur en ruimte 
binnen handbereik. Op zoek naar leuke ideeën 
voor een uitje met het gezin? Bekijk voor 
inspiratie en de highlights
uitinapeldoorn.nl/kids

proof
Kids
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Aan tafel! Schuif aan bij één van 
de vele en gezellige restaurants in 
de binnenstad. Het nostalgische 
Raadhuisplein, het gemoedelijke 
Leienplein en het dynamische 
Caterplein in de binnenstad zijn 
de plekken waar je bij uitstek 
een terrasje kunt pakken. En wist 
je trouwens dat er op sommige 
plekken in de binnenstad achter 
de Jugendstilgevels verborgen 
stadstuinen zitten verstopt met 
horeca? Een kleine greep uit het 
aanbod.

Een dagje winkelen in de binnen-
stad van Apeldoorn? Doen! 
Je vindt er heel veel winkels, 
mooie merken, leuke markten en 
bijzondere boetiekjes. En wist 
je 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. Unieke 
winkeltjes die typisch Apeldoorns 
zijn, vind je voornamelijk in de 
zijstraatjes en op de pleinen. De 
eerste en laatste zondag van de 
maand is het koopzondag en zijn 
de winkels doorgaans open van 
12.00 tot 17.00 uur. Een aantal 
winkels in de binnenstad is iedere 
zondag open. Bekijk het actuele 
overzicht op
uitinapeldoorn.nl/koopzondagen-
centrum

Terrassen
in hartje
centrum

& culinaire
Shoppen

hotspots

1. Martins Brasserie is een plek waar 
je kunt kiezen uit wel 50 wijnen én 
kan genieten van een fijne lunch. Win-
win! Paslaan 5 2. Dol op bier in allerlei 
vormen? Ale House is het grootste 
speciaalbiercafé van Apeldoorn, midden 
op het Caterplein met 16 bieren op 
de tap en maar liefst 165 flesbieren!  
Hoofdstraat 202 3. De ontmoetingsplek 
van Apeldoorn: Café de Paris op het 
nostalgische Raadhuisplein. Waan je 
in de Frans-Engelse stijl van het grand 
café en geniet van een heerlijk drankje.  
Raadhuisplein 5 4. Een deurtje verder 
vind je het relatief nieuwe Guusje: een 
prachtig ingerichte hotspot waar je elke 
dag van de week terecht kunt voor 
ontbijt, lunch, diner en borrel. Hoofdstraat 
104 5. Geroemd en niet zonder reden: 
Alfred Kookt! In dit knusse zaakje kun 
je aanschuiven voor de lekkerste soepen, 
uiteenlopende lunches en lekkers vanuit 
de rotisserie. Kapelstraat 2
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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 
krijgen beeldend kunstenaars volop 
de ruimte om hun bijzondere werk 
te exposeren. Open van vrijdag t/m 
zondag en de toegang is gratis. 
Roggestraat 44 | acecgebouw.nl 2. 
Een museum, archief en bibliotheek 
ineen: 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. Voor jong en 
oud een aanrader! Vosselmanstraat 
299 | coda-apeldoorn.nl 3. Seated 
muziekconcerten en arthouse 
films kun je vinden in poppodium 
en filmhuis GIGANT. Nieuwstraat 
377 | gigant.nl 4. Van cabaret tot 
toneel, muziek en dans tot de beste 
musicals. Bij Theater Orpheus beleef 
je gegarandeerd een heerlijk avondje 
uit. Churchillplein 1 | orpheus.nl

Toeristische vraag? 
Mail ons via info@apeldoornpartners.
nl en we geven je binnen 24 uur 
antwoord. Neem ook eens een kijkje op 
uitinapeldoorn.nl/veelgestelde-vragen 

Fietsenstallingen 
Wil je met de fiets naar de binnenstad 
komen? Parkeer je fiets veilig en 
droog in een van de gratis bewaakte 
fietsenstallingen of in de gemarkeerde 
fietsenstallingen. Voor een overzicht 
van de stallingen kun je terecht op 
uitinapeldoorn.nl/fietsenstallingen 

Parkeergarages 
Een parkeerplekje zoeken. Apeldoorn 
kent diverse parkeergarages in 
en rondom de binnenstad. Bekijk 
het overzicht én tips waar je het 
goedkoopst kunt parkeren op
uitinapeldoorn.nl/parkeergarages 

Binnenstads-
plattegrond
Dagje binnenstad gepland en op zoek 
naar een plattegrond waarmee je 
jezelf wegwijs maakt door de stad? 
Via onderstaande QR-code download 
je eenvoudig de stadsplattegrond 
van Apeldoorn. Deze handige en 
overzichtelijke plattegrond kun je 
bovendien gratis ophalen bij de Tourist 
Information locaties in Apeldoorn en de 
dorpen. 

COLOFON
© 2022 Apeldoorn Partners Vosselmanstraat 299, 

7311 CL Apeldoorn | info@apeldoornpartners.nl

Ontwerp Designheld Krispijn de Haas

Fotografie Sven Scholten,  

Beeldbank Apeldoorn Partners

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke 
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wijzigingen kan niet worden aanvaard. Bij alle activiteiten 
adviseren wij om vooraf online te inventariseren naar 
openingstijden en reserveren van tickets.

4x
cultuur

Praktische info
Tourist Information 
In en rondom Apeldoorn kun je bij 
diverse Tourist Information locaties 
terecht voor folders van de verschillende 
bezienswaardigeheden in en rondom 
Apeldoorn.
 
Apeldoorn
CODA Museum 
Vosselmanstraat 299, 7311 CL

Beekbergen
Primera De Damper 
Dorpstraat 54, 7361 AW

Hoenderloo
Brunch Hoenderloo 
Apeldoornseweg 16, 7351 AB

Loenen 
SPAR Loenen 
Eerbeekseweg 24, 7371 CH

Kijk voor een overzicht van alle Tourist 
Information locaties op
uitinapeldoorn.nl/tourist-information
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