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Unieke boetiekjes, knusse cafés en 
restaurants, concert- en danspodia, 
grote winkelketens, musea, uit-
gestrekte terrassen en meer…  
De binnenstad van Apeldoorn heeft 
het allemaal. Er is voor ieder wat 
wils op het gebied van cultuur, 
shoppen en uitgaan. En wist je 
dat het centrum rijk is aan vele 
overblijfselen van de kunststroming 
Jugendstil? Kijk dus zeker eens wat 
vaker omhoog wanneer je door de 
stad wandelt. 

Veel plezier in de Apeldoornse 
binnenstad!

Hella Soethof
Centrummanager
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Oranjerie

Parkeergarages
1 Marktplein
2 Koningshaven
3 Beekstraat
4 Museumkwartier
5 Oranjerie
6 Brinklaan
 
Bewaakte fietsenstallingen
1 Station
2 Marktstraat
3 Caterplein
4 Oranjerie
5 De Serre
6 Stadhuis
7 Paslaan

Citymap 

Hoofdstraat
Deze straat 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 
typisch Apeldoornse speciaalzaken, zoals noot- en 
delicatessezaak De Nootzaak, schoenenwinkel Rethmeier-
Bally en herenmodezaak Capital.

Zijstraten & Pleinen
Unieke winkeltjes, koffiehuizen en cafeetjes die typisch 
Apeldoorns zijn, vind je voornamelijk in de zijstraatjes en 
op de pleinen. Duik dus vooral deze straatjes in, ontdek 
de pleinen en laat je verrassen! Prik je liever een vorkje 
omringd door groen? Op diverse plekken zitten achter de 
gevels van de prachtige Jugendstil-panden groene oases 
verstopt: verborgen stadstuinen waar je bij goed weer 
heerlijk kunt borrelen, lunchen of dineren.

Cultuur & Entertainment
Dol op cultuur? In het Apeldoornse stadshart komen muziek, 
theater, dans, film, beeldende kunst en verschillende 
vormen van entertainment samen. Of je nou een potje wilt 
jeu-de-boulen of liever een expositie bezoekt: het aanbod 
is groot, veelzijdig en er is voor ieder wat wils! Ook fijn: 
alles is op loopafstand van elkaar te vinden.

Eten & Drinken
Van feestcafé tot eetcafé en van Irish pub tot ginbar: het 
centrum zit boordevol bars, pubs en muziekpodia die garant 
staan voor een gezellig avondje uit. Apeldoorn telt drie 
horecapleinen: het Raadhuisplein, Caterplein en Leienplein. 
Maar ook in de Kapelstraat, Van Kinsbergenstraat en in de 
Marktstraat zitten talloze leuke cafeetjes!

Van de binnenstad

Oranjerie



Shoptips

Shoppen in Apeldoorn? Het aanbod 
van winkels is groot en gevarieerd. 
Je vindt hier heel veel winkels, mooie 
merken, leuke markten en bijzondere 
boetiekjes. Of je nou op zoek bent 
naar iets leuks voor je huis, je kind, je 
hobby, het avondeten of jezelf: in het 
winkelcentrum in de binnenstad van 
Apeldoorn slaag je gegarandeerd! 
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 volgende adresjes zijn het 
ontdekken meer dan waard!
apeldoorn-binnenstad.nl/winkelen

Hoewel de winkels in de binnenstad 
veelal hun eigen openingstijden hanteren,  
zijn veel winkels in het algemeen 
geopend op de volgende tijden.

In de Apeldoornse binnenstad ben je 
de hele week welkom. Op de eerste 
en laatste zondag van de maand zijn 
de meeste winkels doorgaans geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. De horeca en 
een aantal winkels in de binnenstad 
zijn iedere zondag geopend, zoals 
Mango, TK Maxx, en New Yorker in 
winkelcentrum Oranjerie, The Sting, 
Costes, Jack & Jones en Hema in de 
Hoofdstraat en Mansion24 op het 
Leienplein. Bekijk een overzicht op
apeldoorn-binnenstad.nl/
koopzondagen-en-openingstijden

Openingstijden

Shoppen op zondag

Maandag  11.00 tot 17.30 uur
Dinsdag 10.00 tot 17.30 uur
Woensdag 10.00 tot 17.30 uur
Donderdag 10.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 12.00 tot 17.00 uur
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1. Stijlvolle, originele én vrouwelijke kleding die ook 
nog eens hartstikke betaalbaar is: shoppen bij het 
Fashion Café is voor iedere vrouw een feestje. 
Aan de wand doen oude schoolstoeltjes dienst als 
hoeden- of tassenpresentatieplateaus. Asselsestraat 
15 2. Boekenwurmen halen hun hart op bij boekhandel 
Nawijn & Polak, gelegen in het hart van het centrum. 
Naast veel leesboeken heeft deze winkel een uitgebreid 
assortiment tijdschriften, leuke cadeautjes, schrijfwaar 
en zelfs tweedehands boeken. Marktplein 24 3. Ga je 
naar Mansion24? Neem dan ruim de tijd, want uit deze 
unieke beleveniswinkel wil je voorlopig niet meer weg. Je 
vindt hier van alles: knisperend vinyl, een kapper en een 
brede collectie menswear. Bij goed weer is het ook prima 
vertoeven op het ruime terras! Leienplein 5 4. Merken als 
Calvin Klein, Nikkie, Hugo Boss en Lacoste: de Bla-Bla 
Stores hebben het allemaal! Inmiddels dan ook een begrip 

de leukste hotspots

winkeladresjes
8x

1 3
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in Apeldoorn met maar liefst vier vestigingen: Trends, 
Deluxe, Classic en Women. Korenstraat 3, 106 en 124, 
Hoofdstraat 123a 5. Bij WAAR in de Marktstraat draait 
alles om duurzaamheid en fair trade. Denk aan sieraden, 
interieurspullen, cosmetica, de leukste cadeautjes en een 
koffiehuis waar je kunt genieten van een (vegan) taartje, 
havermelkcappuccino of ontbijtje. Marktstraat 1A  
6. In de Korenpassage vind je Hedgehog & Deer;  
een betoverende winkel met spulletjes voor de 
babykamer, kraamcadeaus en baby- en kinderkleding.  
Korenpassage 29 7. Met de meest prachtige (en 
betaalbare!) items voor in je stulpje is LAB02 voor de 
woonfanaten onder ons een must. Paslaan 3 8. 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

Overdekt shoppen
Winkelcentrum Oranjerie en de Korenpassage staan 
al jarenlang garant voor uren shoppingplezier. Ook 
leuk: Winkelcentrum Oranjerie heeft nét een flinke 
opknapbeurt achter de rug. Je vindt er winkels als TK 
Maxx, MANGO, New Yorker en The Body Shop. En de 
Korenpassage? Die is klein maar fijn én rijk aan leuke 
Apeldoornse adresjes als het Apeldoorns Koffiehuys en 
Fashion & Lifestyle store LOD.
apeldoorn-binnenstad.nl/overdekt-winkelen



Nieuwe 
hotspots
Smullen van sushi
Dol op de Aziatische keuken? Silk Sushi &  
Asian Dining neemt je mee op reis door 
het culinaire Azië. Naast verse sushi vind 
je ook gerechten uit de Indonesische en 
Thaise keuken op de kaart. Blus al dat 
lekkers af met een origineel Japans 
biertje en je avond bij Silk is compleet!
Nieuwstraat 70 

Een huiskamer in de stad
Zo’n plek waar je elke dag van de 
week welkom bent voor ontbijt, koffie, 
taart, lunch, high tea, high wine én 
een borrel.. dát is Anne&Max. Ga 
je voor een smoothiebowl, één van 
de huisgemaakte sappen of een 
uitgebreide lunchplank voor twee?  
Hoofdstraat 145

Bierbrouwerij in hartje 
binnenstad
Altijd al ‘ns een kijkje willen nemen 
in een bierbrouwerij? Vanaf begin dit 
jaar kun je met een Blonde Donder of 
Mooie Rooie neerstrijken in één van de 
Chesterfield banken van bierbrouwerij 
en proeflokaal Puik Bieren. Vanuit het 
proeflokaal kun je via een bar uitkijken 
op de plek waar de magie plaatsvindt: 
de brouwerij met haar enorme 
bierketels. Er worden maar liefst twintig 
eigengebrouwen bieren van de tap 
geschonken en voor de liefhebbers is er 
ook pils, koffie, en frisdrank. Bodempje 
leggen? Kies dan wat lekkers van de 
uitgebreide menukaart! Puik Bieren is 
geopend van woensdag t/m zondag. 
Beekstraat 10

CODA Café
Tijdens de verbouwing van CODA is 
naast de vernieuwde entree en winkel 
ook een café gerealiseerd. Op deze 
fijne plek verwerk je onder het genot 
van een heerlijke lunch, kop koffie met 
gebak of een glas wijn de indrukken 
uit het CODA Museum. De vriendelijke 
bediening, de grote open keuken en 
het frisse interieur maken een bezoek 
aan deze nieuwe hotspot een feestje. 
Vosselmanstraat 299

The Sting
Het gloednieuwe winkelpand op de hoek 
van de Beekstraat en de Hoofdstraat 
is het nieuwe stulpje van The Sting. 
Deze dames- en herenmodewinkel is 
een snoepwinkel voor als je op zoek 
bent naar eigentijdse fashion, denim 
of de mooiste basics. Vergeet ook 
zeker de mega herencollectie op de 
eerste etage niet. Happy shopping!  
Hoofdstraat 52-54

Een compleet overzicht van de 
kakelverse hotspots die je als 
Apeldoorner én niet-Apeldoorner 
zeker niet mag overslaan vind 
je op apeldoorn-binnenstad.nl/
nieuwe-hotspots
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Eten & 
drinken

Rembrandt is een hippe lunchroom 
en wijnbar in de pas vernieuwde 
Marktstraat. Je kunt hier terecht voor 
heerlijke koffie, prachtige wijnen, tosti’s, 
en borrelhappen. 
Marktstraat 3

Bijna alles kan bij Alfred Kookt! 
Hier kun je gezellig aanschuiven om te 
proeven van de lekkerste huisgemaakte 
soepen, gevarieerde lunchgerechten 
en kwaliteitsvlees uit de rotisserie. 
Kapelstraat 2

Ontzettend vriendelijk personeel, 
heerlijke koffie en ovengebakken 
broodjes: dé ingrediënten van koffie- en 
theespeciaalzaak en lunchroom Kaldi. 
Perfect voor een ontbijtje! 
Paslaan 2

Sinds boekhandel Nawijn & Polak is 
uitgebreid met lunchroom Daalder, 
kun je je pas gekochte leesvoer in één 
ruk uitlezen onder het genot van koffie, 

een broodje of een stuk versgebakken 
taart. Zo fijn! 
Marktplein 24 

Het Apeldoorns Koffiehuys is 
een begrip in Apeldoorn vanwege de 
weergaloze high tea’s die je er kunt 
bestellen. In de fijne binnentuin kun je je 
maal al genietend van de zon nuttigen! 
Korenpassage 37

Doppio is een espressobar met 
waanzinnige koffie, ontbijt en lunches 
in de bruisende Korenstraat. Ga je voor 
een Kokos Cappuccino, Haver Latte 
of een Iced Caramel Macchiato? Yum! 
Korenstraat 6

De geur van ovenvers gebak en 
gemalen koffie is onweerstaanbaar 
als je eenmaal een voet hebt gezet 
in dit zaakje. Central Park is een 
aanrader voor als je op zoek bent naar 
hippe kneuterigheid met een vleugje 
huiskamergevoel. 
Kapelstraat 1

Koffie & lunchrooms
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dit zijn onze favorieten

in hartje binnenstad
6x 

dineren
IJssalons

Apeldoorn barst van de adresjes waar je kunt aanschuiven voor een heerlijk diner. 
Van romantische eetcafés tot hippe toko’s waar je culinaire hoogstandjes proeft… 
Bekijk een greep uit het aanbod!

1

1. Wilde Pieters Laat je niet 
afschrikken door het statige, historische 
pand waarin dit restaurant gevestigd 
is. Je kunt hier bij uitstek plaats nemen 
voor een goddelijk diner. Alles wordt 
er met dagverse ingrediënten bereid 
en dat proef je! Hoofdstraat 175 
2. Brasserie & Wijnbar Martins Dit 
prachtig gerenoveerde pand uit 1900 
met groot terras en een binnentuin 
is de thuishaven van Brasserie & 
Wijnbar Martins. ’s Avonds kun je hier 
aanschuiven voor onder andere échte 
Surf & Turf of een pokébowl. Uiteraard 
altijd met passende wijnen. Paslaan 5 
3. Eetcafe Fijn Voor een no-nonsense 
eetcafé waar gezelligheid en lekker 
eten centraal staan, kun je terecht bij 
Eetcafé Fijn. Leuk: het eetcafé bevindt 
zich onder het authentieke oude 
Raadhuis midden in de Apeldoornse 
binnenstad. Raadhuisplein 8 
4. Don Quichotte Ongedwongen tafelen 
in een sfeervol, monumentaal pand 
uit 1897 waar je je heel even in Parijs 
waant, dat is de kracht van Don 
Quichotte. Op de menukaart staan 
vooral klassieke gerechten uit de Franse 
en internationale keuken. 
Van Kinsbergenstraat 3 

Claudio’s IJssalon
Claudio maakt dagelijks vers ijs, bereid 
met ingrediënten als vers fruit, noten 
en versgeperst sap. Iedere week 
worden de vaste smaken aangevuld 
met wisselende smaken en zo is ieder 
bezoek aan Claudio’s steeds weer een 
verrassing! Deventerstraat 18
 
Talamini
IJssalon Talamini in hartje centrum 
verdient een eervolle vermelding. Je 
proeft hier namelijk een stukje Italië in 
een bakje naar de recepten van Elio 
Talamini, die onder meer bekend is van 
zijn ijssalon in Deventer. En op het terras 
met uitzicht op het Marktplein is het 
hier goed vertoeven! Marktplein 22B
 

5. Klein Berlijn Een hippe en verrassende 
stek waar je met gemak uren kunt 
doorbrengen. Het eten is er top, de 
bediening super vriendelijk en het 
interieur om jaloers op te worden. 
Overigens ook dé plek als je speciale 
dieetwensen hebt! Hoofdstraat 34 
6. De Pastazaak Dol op de Italiaanse 
keuken maar geen reisje Italië in het 
verschiet? Op de hoek van de Van 
Kinsbergenstraat zit De Pastazaak. Een 
plek waar alle pasta’s en pizza’s dagelijks 
vers van de hoogste kwaliteit bloem 
worden bereid. Van Kinsbergenstraat 
24

Van Swoll
Eigenlijk is Van Swoll niet meer weg te 
denken uit het Apeldoornse straatbeeld. 
Al ruim twaalf jaar lang bereiden ze er 
heerlijk ijs en blijven ze verrassen door 
continu nieuwe smaken te introduceren. 
Wat dacht je van Oreo Milkshake, Licor-
43-ijs of gin tonic-ijs? Asselsestraat 37C
 
N’ice Café
Naast haar oogverblindende looks heeft 
N’ice Café een keur aan lekkernijen 
op de kaart staan. Denk aan taartjes, 
baklava, bonbons, milkshakes met 
bijzondere smaken en natúúrlijk ijs. 
Hoofdstraat 153

Kijk voor een overzicht van alle ijssalons 
op apeldoorn-binnenstad.nl/ijssalons

Op warme, zomerse dagen 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 
lekker ijs!
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Borrelspots

Markten

Warenmarkten
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. 
apeldoorn-binnenstad.nl/markt 

Antiek- en curiosamarkt
Het is een begrip in Apeldoorn en 
ver daarbuiten: de jaarlijkse Antiek- 
en curiosamarkt op het Marktplein. 
Op deze bijzondere markt vind je 
zo’n 300 kramen vol antiek en oude 
snuisterijen. Vergaap je aan oude 
serviezen, nostalgisch speelgoed,  

klokken, juwelen van vroeger en nog 
veel meer! De grootste antiekmarkt van 
Nederland strijkt in de binnenstad neer 
op de donderdagen 9 en 23 juli en 6 
augustus. Gratis toegang.
apeldoorn-binnenstad.nl/antiekmarkt

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

in het centrum

Café Het Oude Huis
Opgericht in 1875 en nog steeds één 
van de meest gezellige bruine cafés 
van Apeldoorn: Café Het Oude Huis. 
In het oudste café van Apeldoorn kun 
je genieten van een heerlijke borrel 
aan de sfeervolle bar of op het terras. 
Deventerstraat 8

Ginbar De Kater
Jopen Gospel, Monkey 47 en Tanqueray 
Sevilla… Het zijn slechts drie van de 41 
verschillende soorten internationale en 
lokale gin cocktails van ginbar De Kater 
op het Caterplein. 
Hoofdstraat 174

Evviva Wijnbar
Voor een glaasje rood, wit, mousserend 
of rosé kun je terecht bij Evviva Wijnbar 
in de Van Kinsbergenstraat. Leuker 
nog: combineer je glas genot met een 
borrelplank vol lekkers en neem plaats 
op één van de zitplekken buiten in het 
zonnetje. En wist je dat je hier sinds 
kort de eerste wijn-escaperoom van 
Nederland vindt? Proost!
Van Kinsbergenstraat 10

Wijnbar & Tapperij Den Olifant
De keuze is reuze bij Den Olifant: deze 
bar heeft zelfs zijn eigen bier. Vergeet 
niet de legendarische borrelplank 
vol lekkers bij je drankje te bestellen! 
Kapelstraat 9



 5 x doen 

in de binnenstad

75 jaar bevrijding Apeldoorn
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Apeldoorn 
bevrijd is door de Canadezen. Er vinden in 
Apeldoorn talloze activiteiten plaats rondom 
het herdenken en vieren van onze vrijheid.  
Zo kan je door middel van levensgrote foto’s 
op etalages van diverse winkels in de stad en 
een mini-expositie op het Raadhuisplein alles 
te weten komen over de bevrijding van de 
binnenstad van Apeldoorn.
apeldoorn-binnenstad.nl/buitenmuseum

Maaiveld Festival
vr 15 en za 16 mei
Op 15 en 16 mei wordt in Apeldoorn 
de eerste editie van het twee dagen 
durende culturele festival ‘Maaiveld’ 
georganiseerd. Wat je mag verwachten? 
Spannende combinaties tussen muziek, 
theater, intrigerende installaties, 
vuurspuwers, dans en nog veel meer. 
apeldoorn-binnenstad.nl/maaiveld

Zondagmiddagconcerten
Iedere zo van 17 mei t/m 13 september
In de zomer word je op diverse zondagen 
vanuit het koepeltje in het Oranjepark 
getrakteerd op optredens van de 
leukste bands en artiesten. Wekelijks 
kun je er terecht voor een ander genre: 
van jazz tot rock en zelfs blues! Neem 
een kleedje en een picknickmand vol 
lekkers mee en genieten maar. Gratis 
toegang. 
apeldoorn-binnenstad.nl/
zondagmiddagconcerten

StadsOase
elke zondag in juli en augustus
Op het Van Reekumplein kun je elke 
zondag in juli en augustus terecht voor 
de StadsOase. Dit mini-festival zorgt 
elke zondag weer voor een bomvol 
plein met muziek, theater, kunst, eten, 
drinken en heel veel enthousiaste 
creatievelingen. Van 14.00 tot 22.00 
uur. Gratis toegang! 
apeldoorn-binnenstad.nl/stadsoase

Apeldoornse Terrassenparade
zo 2 augustus
Op koopzondag 2 augustus trekt 
een bont gezelschap aan artiesten 
dwars door de stad, van terras naar 
terras, om je te vermaken met allerlei 
entertainment. Van straatmuzikanten 
tot tafelgoochelaars! Het enige wat jij 
hoeft te doen is een plekje bemachtigen 
op één van de deelnemende terrassen.
apeldoorn-binnenstad.nl/
terrassenparade

5xdoen
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cultuur
5x
GIGANT 
De leukste feestjes, art house films, 
livemuziek en concerten: het is slechts 
een greep uit het veelzijdige aanbod 
van poppodium en filmhuis GIGANT. 
Nieuwstraat 377 

ACEC 
Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden, en dat weten ze bij 
cultuurinstelling ACEC maar al 
te goed. Beeldend kunstenaars 
krijgen hier volop de ruimte om hun 
bijzondere werk tentoon te stellen.  
Roggestraat 33

Theater Orpheus 
Van cabaret tot toneel en van muziek 
en dans tot de allerbeste musicals... In 
Orpheus beleef je gegarandeerd een 
heerlijk avondje uit! 
Churchillplein 1 

Volop vermaak 
Zin in een potje gamen? Stap eens 
binnen bij The Game Box: een grote 
hal vol arcadespellen en actieve games. 
Een filmpje pakken doe je bij bioscoop 
Vue aan de Nieuwstraat en zelfs voor 
een potje jeu de boules zit je gebakken 
bij het pas geopende Klein Parijs in 
de Hoofdstraat. Meer info vind je op 
apeldoorn-binnenstad.nl/cultuur

CODA 
Een museum, archief en 
bibliotheek ineen: dat 
is cultuurhuis CODA. 
Breng eens een bezoekje 
aan een verrassende 
tentoonstelling of duik in 
één van de vele boeken 
die de bibliotheek rijk 
is. Ook voor kinderen 
is er genoeg te doen! 
Vosselmanstraat 299
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in 2020
Evenementen

April
vr 3 april Museumnachtrondleiding De Kus, Stationsplein
za 4 april Fashion@Korenstraat Korenstraat
za 4 april Lentebierfestival De Graaf van Vlaanderen 
za 13 t/m zo 14 april Cultuur bij je buur Diverse locaties 
vr 17 april Opening Canadian Walk Diverse locaties 
vr 17 april Liberation Light Event Oranjepark

za 18 april Record Store Day Mansion24 
za 18 t/m zo 19 april Cultuur bij je buur Diverse locaties
ma 20 t/m zo 26 april Nationale Museumweek Diverse musea 
wo 22 t/m do 30 april Koningskermis Marktplein 

zo 26 april Prinsennacht Binnenstad
ma 27 april Koningsdag Binnenstad

Mei
vr 8 t/m zo 10 mei Lepeltje Lepeltje Beekpark 
vr 15 t/m za 16 mei Festival Maaiveld Diverse locaties 
za 16 t/m zo 17 mei Open atelierroute Diverse locaties
do 21 mei Nationale stoomtreindag Apeldoorn-Beekbergen-Loenen
zo 24 mei Lifestyle Fair Marktplein 
vr 29 mei De Nacht van Apeldoorn Binnenstad 
zo 31 mei t/m ma 1 juni t Proefstraatje Preuvenement Van Kinsbergenstraat 

Juni
ma 1 juni Langste platenmarkt Binnenstad 
zo 7 juni Apeldoorns Wijnfestijn Kapelstraat
zo 7 juni Liefdesmars Start: Marktplein
wo 10 juni Nationale Buitenspeeldag Diverse locaties 
vr 12 t/m zo 14 juni Culturele Pleinmarkt In en om Theater Orpheus 
za 27 juni Summerfair Asselsestraat

Juli
do 9 juli Antiek- en curiosamarkt Marktplein 
do 23 juli Antiek- en curiosamarkt Marktplein 
vr 31 juli t/m zo 16 aug NJO Muziekzomer Diverse locaties
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Augustus
zo 2 aug Apeldoornse Terrassenparade Binnenstad
do 6 aug Antiek- en curiosamarkt Marktplein 
zo 16 aug Slotconcert NJO Muziekzomer Theater Orpheus
zo 23 aug Wijnspijswandeling Diverse locaties
ma 24 t/m vr 28 aug Kinderkaravaan Diverse parken in Apeldoorn 

September
za 5 sep t/m zo 18 okt Apeldoorn Photo Festival Diverse locaties 
za 12 sep Urban Pole Vault series Oranjepark 
za 12 t/m zo 13 sep Open Monumentendagen Diverse locaties 
vr 18 sep Popronde Diverse locaties 
za 19 sep Generations Jazz festival Theater Orpheus 

Langlopende evenementen
Koopzondag                           elke eerste en laatste zondag  

van de maand

Binnenstad

Zondagmiddagwandeling elke zondag in april t/m oktober Start: Raadhuisplein
StadsOase elke zondag van 12 juli t/m 23 aug Van Reekumplein
Zondagmiddagconcerten elke zondag van 17 sept t/m 30 sept Oranjepark
Buitenfilm elke vrijdag van 10 juli t/m 21 aug Van Reekumplein

in 2020
Evenementen

Volg ons op 
social media
² apeldoornbinnenstad 
µ apeldoornbinnenstad 

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

Praktische info
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 de garage onder het 
Marktplein óf in Koningshaven. 
apeldoorn-binnenstad.nl/ 
parkeren

Bewaakte 
fietsenstallingen 
Natuurlijk kun je ook gewoon op 
je tweewieler naar het centrum 
van Apeldoorn komen. Er zijn in 
de binnenstad diverse gratis 
bewaakte f ietsenstal l ingen. 
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

Openbare toiletten 
In het centrum van Apeldoorn 
zijn uiteraard openbare toiletten 
te vinden. Een overzicht van 
alle openbare toiletten inclusief 
openingstijden vind je op a
apeldoorn-binnenstad.nl/
openbare-toiletten

Openbaar vervoer 
Vanaf het station van Apeldoorn 
sta je na slechts tien minuten 
lopen in hartje centrum. Naast 
het treinstation is er ook een 
groot busstation. Onderstaande 
buslijnen rijden naar- of langs de 
binnenstad van Apeldoorn.
• Lijn 6, halte Hoofdstraat 
• Lijn 12, halte Amaliapark 
• Lijn 18, halte Hoofdstraatt




