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Toeristische vraag? 
Mail ons via info@apeldoornmarketing.
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 

Parkeren 
Een parkeerplekje zoeken. Apeldoorn 
kent diverse parkeergarages in en 
rondom de binnenstad. 
uitinapeldoorn.nl/parkeren 

Overige praktische info? 
Scan onderstaande QR code voor 
overige handige informatie. 

Op nog geen uur rijden van Amsterdam 
betreed je de Veluwe als achtertuin van 
de randstad. De hoeveelheid natuur en 
diversiteit aan attracties maken deze regio 
uniek. Het koninklijke Apeldoorn bevindt 
zich in hartje Veluwe en combineert 
cultuur en natuur met het stadse. 
In het najaar is Apeldoorn één van 
de prachtigste plekken om te zijn. De 
goudgele bladeren zorgen in de bossen 
en op straat voor een kleurrijke aanblik, 
avonden vallen vroeger en restaurants 
pakken uit met smaakvolle najaarsmenu’s. 
Je vindt hier de rust en de ruimte terwijl 
je ook kunt genieten van alle stedelijke 
faciliteiten met o.a. het CODA museum, 
theater Orpheus en Poppodium Gigant. Of 
ontdek Park De Hoge Veluwe met ruim 40 
kilometer fietspad, talloze 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. 

in Apeldoorn
Welkom
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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. Op dit moment 
wordt het paleis verbouwd maar in 
2022 vindt de heropening plaats. 

Koninklijke 

allure

Paleispark  
Wist je dat achter Paleis Het Loo 
een prachtig Paleispark ligt? Vroeger 
brachten de Oranjes een groot deel 
van hun vrije tijd door in dit park. Dit 
park is toegankelijk voor publiek. Als je 
door het park wandelt is er veel te zien, 
alles wijst op een koninklijk verleden. 
De prachtige theekoepel, de waterval, 
de oude schietbaan, het honden- en 
paardenkerkhof, het badpaviljoen, het 
botenhuis aan de hoge veldvijver en 
beeldenvijver. Ontdek het beroemde 
bankje bij de vijver waar Juliana 
en Bernhard altijd graag zaten. Ze 
hielden van de natuur en genoten van 
dit heerlijke plekje bij de vijver. Het 
paleispark is dagelijks geopend tussen 
09:00 en 17:15 uur. Er zijn diverse 
paaltjesroutes uitgestippeld van 2 
tot 13 kilometer. Tip: bezoek ook het 
hertenkamp in het park. 
uitinapeldoorn.nl/wandelen-in-het-
paleispark
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Koninklijke fietstocht 
Treed in de voetsporen van het 
koningshuis en ontdek de geschiedenis 
van de Oranjes. De Oranjeroute van 32 
kilometer brengt je via de voormalige 
treinhalte Assel – waar koning Willem 
III uitstapte – en de Asselse Heide naar 
het oud-Veluwse dorpje Hoog Soeren, 
midden in de Koninklijke Houtvesterij 
Het Loo. 
uitinapeldoorn.nl/oranjeroute

Ontdek Apeldoorn per fiets! Op onze 
website hebben we diverse routes 
overzichtelijk voor je gerangschikt 
op thema en afstand. 
uitinapeldoorn.nl/fietsen
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De leukste kidswandelingen 
Gezond en gezellig! In en om Apeldoorn zijn 
er diverse leuke wandelroutes die je kunt 
ondernemen met kinderen. Wij hebben de 
leukste hotspots voor wandelingen door 
het bos en over de hei voor je op een 
rijtje gezet. Zo is wandelen met kinderen 
hartstikke leuk!
uitinapeldoorn.nl/wandelingen-met-kids

Laarsjes aanen gaan!
Ontdek de binnenstad op 
eigen houtje
Mobiel aan en gaan….. We hebben een 
aantal leuke routes voor je uitgezet die 
je met je mobieltje zelf kunt ontdekken 
waaronder de indrukwekkende audio-
tour Canadian Walk over de bevrijding 
van Apeldoorn. De binnenstad van 
Apeldoorn leer je kennen tijdens de 
Jugendstilwandeling of ontdek het bede 
scala van kunst en groen in de openbare 
ruimte met de gratis audiotours ‘Rondje 
Cultuurkwartier’ en ‘Stadsnatuur’.
uitnapeldoorn.nl/wandelen

Trek het bos in voor het een 
heerlijke najaarswandeling 
Het bos is dé plek voor een heerlijke 
najaarswandeling. 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 
in Apeldoorn. Geniet van een heerlijke 
wandeltocht waar je zomaar oog in oog 
staat met een groep everzwijnen of een 
edelhert. Ontdek alle routes!  
uitinapeldoorn.nl/wandelen
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Eropuit in Apeldoorn
Apeldoorn staat bekend om haar hoge 
attractiedichtheid. Zo is het mogelijk om 
een dagje tussen de apen te vertoeven 
in de Apenheul, te klimmen op hoogte 
in het Klimbos of te genieten van al 
het vertier in de  Julianatoren. Als je op 
zoek bent naar  historie kun je o.a. een 
bezoek brengen aan het depot van de 
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij,  
Radio Kootwijk en de enige nog 
werkende papiermolen van Nederland 
‘De Middelste Molen’ in Loenen. Wil je 
weten welke attracties open zijn? 
uitinapeldoorn.nl/plan-je-uitje

Herfstvakantie
Nederland viert herfstvakantie van 
16 t/m 31 oktober. Ook in Apeldoorn 
vinden er talloze extra activiteiten 
plaats. Van paddenstoelenwandeling 
tot herfstfietstocht met gids. Bekijk het 
actuele aanbod door onderstaande QR- 
code te scannen. 

De leukste kinderboerderij 
van Nederland 
Ontdek, leer en speel op de boerderij 
van het gezelligste varkentje van 
Nederland: Binky. Binky woont 
op Kinderparadijs Malkenschoten; 
een kinderboerderij met speeltuin, 
leuk voor kids van 2 tot 12 jaar. Je 
kunt o.a. dieren bezoeken maar 
ook hutten bouwen, racen op 
het verkeersplein en je uitleven 
in de grote speeltuin. Het park is 
dagelijks geopend. 
Dubbelbeek 7 I binky.nl

Dagje slecht weer? 
Regen, wind of kou: voor de kids biedt 
Apeldoorn diverse indoorparadijzen. 
Wat dacht  je van speelparadijs  
‘Monkeytown’, trampolinepark ‘Street 
Jump’ en gamehal ‘The Game Box’? 
uitinapeldoorn.nl/indoor-speelparadijs

dagjeuit
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Wilde Weken in Park De Hoge Veluwe 
Tijdens de Hoge Veluwe Wilde Weken staat alles in het teken van dier en 
natuur. Voor de kids is er een leuke speurtocht uitgestippeld en is er bij 
Museonder een boekje vol weetjes en doe-opdrachten te verkrijgen waarbij ze 
spelenderwijs kennismaken met dieren en de natuur in de herfst. Volwassenen 
kunnen een Wild, Wijn & Wandelarrangement boeken, genieten van een 
viergangenlunch met ingrediënten uit het Park of speuren naar (sporen van) 
wild tijdens een wildexcursie met natuurgids.
hogeveluwe.nl/wildeweken

1

Het Nationale Park De Hoge Veluwe  
Vijfduizend hectare bos, heidevelden 
en een zandverstuiving. Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe is een van de 
grootste en mooiste natuurparken 
in Nederland. Ook vanwege de vele 
dieren, zoals herten, reeën en wilde 
zwijnen. Er zijn maar liefst 1700 gratis 
fietsen beschikbaar om het Park mee 
te doorkruisen. In het park vind je ruim 
40 kilometer fietspad, talloze prachtige 
wandelpaden en drie musea waar zowel 
kinderen als absolute kunstliefhebbers 
van zullen smullen. Midden in het park 
vind je het Park Paviljoen. In dit paviljoen 
vind je o.a. een informatiecentrum, 
een winkel met leuke souvenirs en 

een prachtig restaurant. Het bekende 
Kröller-Müller Museum vind je ook in 
het park met werk van allerlei meesters 
waaronder een brede collectie van 
onze eigen Vincent van Gogh. Buiten 
het museum kun je heerlijk struinen in 
een van de grootste beeldentuinen 
van Europa. Iets verderop vind je het 
Jachthuis Sint Hubertus. Boek een 
rondleiding in dit jachthuis en kom alle 
bijzondere feitjes te weten over het dit 
jachthuis waar het echtpaar Kröller-
Müller vroeger woonde. 
Houtkampweg 13 I Hoenderloo I 
hogeveluwe.nl

Dagje natuur
      cultuur en   
  archictuur

Naast de Wilde Weken organiseert Park De Hoge Veluwe talloze overige 
activiteiten. Bekijk het aanbod op hogeveluwe.nl
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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 
Arthouse films, documentaires en ‘vergeten’ pareltjes 
kunnen twee deurtjes verder bij GIGANT terecht. 
uitinapeldoorn.nl/bioscopen 2. Entertainment center 
ZERO55 is vermaak voor het hele gezin waar je o.a. terecht 
kunt voor elektrisch karten, glow bowlen, lasergamen en 
games uitinapeldoorn.nl/zero55 3. Strike! Iedereen kan 
bowlen. Daarom is het een ideaal uitje voor het gezin of 
met vrienden, ongeacht de weersomstandigheden. Het 
is de perfecte combinatie van gezellig samenzijn en een 
sportief spelletje. In het centrum van Apeldoorn vind je 
een groot bowlingcentrum maar ook rondom Apeldoorn 
zijn er diverse bowlingcentra. uitinapeldoorn.nl/bowlen

met slecht weer

doen3x

Wil je weten welke evenementen er plaatsvinden in 
Apeldoorn? Scan dan de QR-code hiernaast en ontdek het 
huidige aanbod aan evenementen. 

winterpret2x

Wintercircus Apeldoorn 
Vliegende acrobaten, onmogelijke 
rolschaatsacts en verbazing-
wekkende illusies. Geniet in de 
kerstvakantie van een verbluffend 
klassiek circus in een modern jasje.  
In de laatste week van december 
op het terrein bij Winkelcentrum De 
Voorwaarts. 
Winkelcentrum De Voorwaarts I 
wintercircus-apeldoorn.nl

Zaag je eigen kerstboom 
Wie met Kerst geen gekweekte spar maar 
een échte zelfgezaagde Hoge Veluwe den 
in huis wil hebben… dat kan! In de eerste 
twee weekenden van december kun je in 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe op een 
aangewezen plek een gratis boom uitkiezen, 
zagen en meenemen. En je helpt de natuur 
er ook een handje mee. 
Houtkampweg 13 I Hoenderloo 
hogeveluwe.nl
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Shoppen
Wist je dat de binnenstad van 
Apeldoorn met de Hoofdstraat en 
alle straatjes en pleinen daaromheen 
meer dan twee kilometer 
winkelgebied heeft? Naast de 
bekende winkelketens, vullen de 
straten zich met veel leuke, unieke 
boetiekjes en bijzondere winkels! 
Op de eerste en laatste zondag van 
de maand zijn de winkels doorgaans 
open van 12:00 tot 17:00 uur. 
Diverse winkels zijn iedere zondag 
open waaronder H&M, Mango, TK 
Maxx en New Yorker in overdekt 
winkelcentrum Oranjerie, Jack 
& Jones, H&M en Hema in de 
Hoofdstraat en Mansion24 op het 
Leienplein. In december is het iedere 
zondag koopzondag! 
uitinapeldoorn.nl/winkelen-in-het-
centrum

1. Op zoek naar iets unieks én kwalitatiefs 
voor aan je voeten? Dan is Oxener 
City Shoebox je plek. Hier volgen ze 
de trends in de schoenenmodewereld 
op de voet en kopen ze alleen in bij 
merken die een eigenzinnige twist aan de 
schoen weten te geven. Korenstraat 13.  
2. Schuin tegenover Oxener in de 
Korenstraat vind je Cooperz Wonen. Hier 
vind je prachtige (en betaalbare) items 
voor je stulpje. Voor woonfanaten onder 
ons een must. Korenstraat 104. 3. Ga je 
naar Mansion24? Neem dan ruim de  
tijd, want uit deze unieke belevingswinkel 
wil je voorlopig niet meer weg. Je vindt 
hier van alles: knisperend vinyl, een 
kapper, een brede collectie menswear 
en café/restaurant. De pizza op de kaart 
is een aanrader. Dagelijks geopend. 
Leienplein 5. 

1.

3.

14 cityguide



16 cityguide 17cityguide

4. In de prachtige woonwinkel LAB02 
aan de Paslaan vind je ook Hedgehog 
& Deer; een betoverende winkel 
in spulletjes voor de babykamer, 
kraamcadeaus en baby-en kinderkleding. 
Paslaan 3. 5. Bij WAAR draait het om 
duurzaamheid en fair trade. Denk aan 
sieraden, interieurspullen, cosmetica 
en de leukste cadeautjes om weg te 
geven. In de winkel vind je ook het café 
waar je heerlijk kunt genieten van een 
(vegan) taartje, havermelkcappuccino 
of ontbijtje. Marktstraat 1a.  
6. Boekenwurmen halen hun hart 
op bij boekhandel Nawijn & Polak, 
dé boekhandel van Apeldoorn. Alle 
leeftijden kunnen hier terecht, en niet 
alleen voor de mooiste boeken! Nawijn 
& Polak heeft ook een uitgebreid 

assortiment tijdschriften, leuke 
cadeautjes en tweedehands boeken! 
Marktplein 24. 7. Stijlparadijs is echt 
zo’n boetiekje waar je uren blijft hangen 
Laat je verrassen door de prachtige 
vrouwelijke kleding met een vleugje 
streetwear en de bijzondere sieraden 
die eigenaresse Jill in haar schattige 
winkeltje verkoopt. Beekstraat 28   
8. De geur van vers gebrande noten 
komt je tegemoet zodra je langs het 
pand van de Nootzaak loopt en maakt 
het bijna onmogelijk om niet even naar 
binnen te hoppen.  Hoofdstraat 140 9.   
de grote warenmarkt op zaterdag met 
ruim 80 kramen vind je tot april 2022 in 
de Hofstraat/Kanaalstraat wegens een 
verbouwing op het Marktplein.

shoppingtips8x

4.

5.

4.

5.

6. 7. 8. 9.



18 cityguide 19cityguide

1. Poppe is een begrip in Apeldoorn. De chefkok en zijn keukenbrigade hebben 
verstand van zaken en dat proef je. Op de wisselende menukaart vind je tal van 
verrukkelijke gerechten waar het bedienend pesoneel je graag meer over vertelt. 
Paslaan 7. 2. Ongedwongen tafelen in een sfeervol monumentaal pand uit 1897, dat 
is de kracht van Don Quichotte. Op de menukaart staan vooral klassieke gerechten 
uit de Franse en internationale keuken. Van Kinsbergenstraat 3. 3. In Ugchelen vind 
je restaurant Huis 56. Chef Peter haalt zijn inspiratie uit de Franse en Italiaanse 
keuken, die hij combineert met Japanse invloeden. Ugchelseweg 56, Ugchelen. 
 4. In de prachtig verbouwde sociëteit met uitzicht op het Oranjepark vind je Sizzles 
at the Park. In dit restaurant kun je terecht voor een kop koffie, cocktails, lunch en 
uiteraard diner. Je culinaire smaakpapillen hebben het hier goed vertoeven want het 
restaurant heeft een vermelding in Michelin gids Bib Gourmand. Kerklaan 17 

Een overzicht van alle eetgelegenheden in Apeldoorn 
vind je op uitinapeldoorn.nl/thuismenu

1. 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 
2. 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. Het gedeelte achterin de 
zaak was lang geleden een bioscoopzaal. 
Raadhuisplein 5 
3. Zodra je hier binnenstapt, ben je in een 
Ierse pub! De whisky’s, de speciale bieren, 
de menukaart en het authentieke interieur 
maken Finnegan’s een echte Ierse pub 
met karakter. Hoofdstraat 176

aan tafel

borrelen

4x

3x

In Apeldoorn staat gemoedelijkheid 
centraal. De binnenstad van 
Apeldoorn zit vol met gezellige 
kroegen en cafés voor een gezellig 
avondje uit. Van feestcafé tot 
eetcafé en van Irish Pub tot ginbar.

Wil je weten of er speciale 
activiteiten/feestjes op de planning 
staan bij de cafés en poppodia? 
Scan dan onderstaande QR-code 
voor het actuele aanbod. 

2. 3. 4.1.

2. 3.1.
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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. Daarnaast vinden hier 
regelmatig lezingen en workshops plaats. Roggestraat 44 
I acecgebouw.nl 2. Een museum, archief en bibliotheek in 
een: dat is CODA. Breng een bezoekje aan een inter - 
nationale 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. De leukste foute feestjes, theaterconcerten, 
arthousefilms, livemuziek op zondagmiddag en concerten 
van bekende (inter)nationale artiesten: het is slechts een 
greep uit het veelzijdige aanbod van poppodium en 
filmhuis GIGANT. Nieuwstraat 377 I gigant.nl 4. Van 
cabaret tot toneel en van muziek en van dans tot de beste 
musicals. Bij Theater Orpheus beleef je gegarandeerd 
een heerlijk avondje uit. Churchillplein 1 I orpheus.nl

cultureel
4x

Meesterwerken uit de papierkunst bij CODA museum 
Tot en met 9 januari 2022 vindt in het CODA museum de internationale 
expositie Paper Art plaats.  Bij deze expositie draait alles om de  
papierkunst variërend van kleine kunstwerken, objecten en sieraden 
tot levensgrote installaties. De kunstwerken in deze tentoonstelling 
zijn gemaakt door 48 kunstenaars uit binnen- en buitenland waarbij 
CODA Paper Art niet alleen plaats biedt aan gevestigde kunstenaars, 
maar ook een podium geeft aan het werk van startende makers en 
ontwerpers. 

Rondom deze expositie is een uitgebreid programma met activiteiten 
in CODA, buiten en online. Tour de Papier brengt je op de fiets op 
bijzondere plekken die vertellen over de papiergeschiedenis van 
de Veluwe. In CODA Atelier wordt gedurende de tentoonstelling 
gezamenlijk gewerkt aan een nieuw kunstwerk: een steeds groter 
wordend werk van, voor en door bezoekers van CODA Paper Art. 
Tijdens workshops en masterclasses ontdek je in CODA ExperienceLab 
nieuwe technieken en apparatuur; van bio- en fashiondesign tot 
lasersnijden en 3D printen.
coda-apeldoorn.nl 

Paper
Art

2. 3. 4.
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Stadsplattegrond
 Van Station tot Paleis Het Loo

Horecapleinen
1 Raadhuisplein
2 Leienplein
3 Markstraat
4 Kapelstraat  

Winkelen
1 Winkelcentrum Oranjerie
2 Korenpassage  
 Roze straten zijn winkelgebied

Cultuur
1 CODA museum
2 GIGANT
3 ACEC
4 Theater Orpheus
5 Paleis Het Loo
6 Zwitsal
 
Parkeren
1 Marktplein
2 Koningshaven
3 Beekstraat
4 Museumkwartier
5 Oranjerie
6 Brinklaan
 
Bewaakte (gratis) fietsenstallingen
1 Station
2 Marktstraat
3 Caterplein
4 Oranjerie
5 De Serre
6 Stadhuis
7 Paslaan
 
Tourist Information Point
1 CODA Museum

Warenmarkt op zaterdag
 Hofstraat/Kanaalstraat
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