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VAN NATURE DE MOOISTE |

VAN NATURE DE MOOISTE
VAN NEDERLAND!
De Veluwe is door het Nederlandse publiek verkozen tot één van de
mooiste natuurgebieden van Nederland! Daar zijn we ontzettend trots op.
In de uitgestrekte bossen, op de prachtige heidevelden en spectaculaire
zandverstuivingen beleef je de Veluwe op haar puurst! Je staat er zomaar
oog in oog met een wild zwijn, damhert, ree, edelhert, wisent of moeflon.
De Veluwe is een belevenis, elk seizoen van het jaar!
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INHOUD |
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De Veluwe, volgens velen hét mooiste natuurgebied van Nederland en dat
vinden wij ook! Op de Veluwe vind je prachtige heidevelden, zandvlaktes en
bossen. Heerlijk om doorheen te fietsen of te wandelen. Maar je kunt er ook
een dagje aan het strand of in de sauna relaxen, een (Hanze)stad ontdekken,
bijzondere musea bezoeken of je culinair laten verwennen.
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In dit magazine vind je volop inspiratie en praktische tips voor jouw dagje uit
of vakantie op de Veluwe. Wat zijn de leukste musea en attracties? Waar kan ik
wild spotten? En waar kan ik overnachten?
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Wil je nog meer informatie of inspiratie opdoen? Bezoek dan visitveluwe.nl.
Daar vind je allerlei tips, de mooiste routes en blogs van echte Veluweliefhebbers! Kijk bijvoorbeeld eens mee met Henk Ruseler, boswachter in
Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Veel plezier!
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DEEL OOK JOUW ERVARING!
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Heb je genoten van je tijd op de Veluwe? Iets bijzonders meegemaakt?
We horen het graag van je! Deel je Veluwe-ervaring op Facebook of
Instagram met #visitveluwe.
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HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUWE |
BELANGRIJKE FUNCTIE MOEFLONS VOOR BIODIVERSITEIT IN HET PARK

GA MEE OP
MOEFLONSAFARI

‘Kijk, daar lopen ze’, wijst boswachter Henk
Ruseler. Tussen de bomen door zien we op de
hei een kudde moeflons lopen. ‘De wind komt
uit het noordoosten, dus trekken ze nu in die
richting op. Altijd tegen de wind in, zodat ze
mogelijke vijanden kunnen ruiken.’ Niet dat ze
die hier hebben in Het Nationale Park De Hoge
Veluwe. Maar toch, hun instinct houden ze.

M

isschien denk je bij De Hoge
Veluwe vooral aan herten en
zwijnen. Toch is het Park dé
locatie om in Nederland moeflons te zien.
‘Er lopen hier zo’n 230 haarschapen,’
vervolgt Ruseler, ‘verdeeld over twee
kuddes. De grootste groep vind je vaak in
de buurt van het Bosje van Staf. De andere
groep in de buurt van de Eikenhoutbergen
en Deelense Start. Doordat ze bij voorkeur
over open vlakten zwerven, zijn ze beter
zichtbaar dan herten en zwijnen.’

GEDRAAIDE HORENS
Het zijn mooie beesten, vindt Ruseler.
‘Vooral de mannetjes met hun gedraaide
horens. Hoe ouder ze worden, hoe langer
en groter de horens worden. Soms wel 85
centimeter lang.’ Moeflons zijn er in het
Park echter niet voor hun looks. ‘Ze houden de heidevlakten en korstmossteppen
open, doordat ze gras en kleine dennenen berkenboompjes eten.’

BIODIVERSITEIT
Dit is een belangrijke functie die ze in
het Park vervullen. ‘Want als de heide zou
dichtgroeien, is er minder leefgebied voor
vlinders, reptielen, sprinkhanen en andere
dieren. Zo dragen moeflons bij aan de
verscheidenheid van landschappen,
planten en dieren in het Park. Anders
gezegd: aan de biodiversiteit.’ En dat
is niet onopgemerkt gebleven, want in
2017 won De Hoge Veluwe de Belleuropa
Award: de Europese prijs voor het landgoed met de best beheerde biodiversiteit.
Ook mee op moeflonsafari? Kijk op
hogeveluwe.nl/agenda voor de data!

HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUWE
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe vind je een
grote afwisseling van oud-Veluwse landschappen.
Bossen, zandverstuivingen en korstmossteppen,
maar ook oude landbouwgebieden en heidevelden. Die landschappen herbergen een ongekende
diversiteit aan planten- en diersoorten. Van de rode
heidelucifer tot de aromatische Douglasspar, van
de zeldzame parelmoervlinder tot het imposante
edelhert. Verken het Park wandelend of met de
(Witte) Fiets. Er zijn 13 uitgezette wandelroutes en
er ligt ruim 40 kilometer fietspad. In het Park kun je
ook het Kröller-Müller Museum, het Museonder en
Jachthuis Sint Hubertus bezoeken.
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HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUWE |

TIP VAN DE
REDACTIE!

TOPDAGJE MET
HET HELE GEZIN!
Zin in een dagje Hoge Veluwe met de
kinderen? We hebben alvast een mooi
en gevarieerd dagprogramma voor je
samengesteld!
11.00 - 13.00 uur Kom je met de auto, parkeer
dan de auto bij de ingang Otterlo. Vanaf daar ga je
verder op (gratis) Witte Fietsen. Na ongeveer een
kwartier sta je in het Centrum. Daar bezoek je het
Museonder: een ondergronds museum waar je ziet
wat onder het maaiveld leeft (en heeft geleefd).
Pas op dat je niet verstrikt raakt in een compleet
wortelstelsel van een 135 jaar oude boom! En hoe
lekker is het voor kinderen om na afloop van een
museumbezoek even los te gaan in de speeltuin
om de hoek?
13.00 - 13.30 uur Lekker lunchen in het
Parkrestaurant in het Centrum. En kom je na 21
juni 2019, dan beleef je een primeur, want vanaf
die datum is het spiksplinternieuwe publieksgebouw geopend. Kijk ook even rond in de gezellige
Parkwinkel.

13.30 - 15.00 uur Tijd voor de Nature Game! Ga
met de iPad op ontdekkingstocht door het bos en
op het stuifzand. Maak kennis met Anton en Helene
Kröller-Müller, de geschiedenis van het Park, en de
planten en dieren die er leven. En ontdek het Mysterie van het Nooit Gebouwde Museum… Geschikt
voor iedereen vanaf 6 jaar (ook volwassenen!).
Tip: reserveer vooraf om zeker te zijn van een
iPad. Kijk op hogeveluwe.nl/naturegame.

MEER ACTIVITEITEN IN HET PARK
Natuurlijk kun je ook zelf uitvogelen hoe je
je dagje Hoge Veluwe invult. Er is meer
dan genoeg te doen! Wat dacht je van een
nachtsafari met de boswachter? Of ga je
liever op zoek naar bezinning en reflectie
tijdens een stiltesafari? Er is altijd wel een
safari die bij je past! En dan kun je ook nog
kiezen voor het Vroege Vogelconcert,
beweegweekend, spirituele wandeling,
streekmarkt of een rondleiding in Jachthuis Sint Hubertus. Alle activiteiten hebben
een link met de natuur of geschiedenis,
waardoor je het Park gegarandeerd op een
bijzondere manier beleeft.

15.00 - 16.00 uur Even bijkomen op een bankje? Spring daarna weer op de fiets en koers richting
De Pollen. Dit is een uniek stuifzandgebied waar de
kinderen even lekker stoom kunnen afblazen.
16.00 - 17.00 uur Op de terugweg naar het
Centrum kom je op de Wildbaan langs enkele wildobservatieplaatsen. Stap even af en wie weet spot
je een hert of zwijn. Een ontmoeting met wild is
immers de gedroomde afsluiting van een dagje
Hoge Veluwe. Kom anders nog eens terug voor een
herkansing!

PROJECT ‘SNAPSHOT HOGE VELUWE’
Zin in voorpret? Of nagenieten van je
bezoek? Doe dan mee aan het project
‘Snapshot Hoge Veluwe’. Verspreid door
het Park staan tientallen camera’s die 24/7
foto’s nemen van wild dat voorbijloopt.
En ook jij kunt meehelpen bij het bekijken
en identificeren van al die foto’s!
Kijk op hogeveluwe.nl/snapshot.
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TERUG IN DE TIJD |
LANDGOED STAVERDEN

Op de Veluwe wemelt het van de kastelen waar van alles te beleven is.
Op sommige kun je een terrasje pikken, een hapje eten of zelfs overnachten,
op andere zijn sfeervolle fairs of spannende kinderactiviteiten.

MACHT

EN PRACHT
1

‘PLAYGROUNDS FOR THE
RICH AND FAMOUS’
De meeste kastelen en landgoederen
stammen al uit de middeleeuwen.
In de loop der tijd zijn vele uitgegroeid
tot een buitenplaats waar stedelingen
hun lange zomers doorbrachten en zich
vermaakten met de genoegens van het
buitenleven. Eigenlijk de allereerste
vakantievilla’s van ons land.
10
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Zo fungeerden de statige kastelen en
landgoederen als ‘playgrounds for the rich
and famous’.

bekende internationale gasten gelogeerd
hebben. Voorbeelden hiervan zijn Paleis
Het Loo en kasteel Cannenburch.

BEROEMDE GASTEN
EN BEWONERS

KUNSTCOLLECTIE
EN INTERIEURS

PARKEN EN TUINEN

Op de Veluwe zijn er verschillende soorten
kastelen. Bijvoorbeeld locaties die interessant zijn omdat er vroeger beroemde
mensen hebben gewoond of omdat er

Andere kastelen zijn een bezoek waard
vanwege hun historische interieurs en
kunstcollecties. Neem kasteel Rosendael.
Daar vind je prachtige meubels, zilver

Tot slot zijn er kastelen waarvan de tuinen
een must-see zijn. Zo kun je je botanische
hart ophalen aan de formele tuinen van
Paleis Het Loo en kasteel Middachten.

en porselein uit de 18de en 19de eeuw.
Of Jachthuis Sint Hubertus, waarvoor
architect Berlage niet alleen het gebouw
ontwierp, maar ook het complete interieur.

Of een wandeling maken door de schilderachtige parken rondom Landgoed Groot
Warnsborn en Huis Zypendaal.

TOERISTISCHE TOPPERS
Tegenwoordig zijn veel kastelen en landgoederen opengesteld voor bezoekers.
Je kunt een rondleiding volgen of zelf met
een audiotour het kasteel verkennen.
Ook worden er talloze activiteiten

georganiseerd, zoals een tuinconcert,
oogstfeest of een spannende speurtocht
voor de kids. Verder kun je meestal
een uitgezette wandelroute over het
uitgestrekte terrein volgen. Vaak ook
start er een fietsroute bij een kasteel.
Zo zijn de playgrounds van weleer
moderne toeristische toppers geworden.
> visitveluwe.nl/macht-en-pracht
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TERUG IN DE TIJD |
In Vaassen ligt in een prachtig oud parkbos
met weilanden en vijvers het van oorsprong
middeleeuwse kasteel Cannenburch 2 .
Kasteel Cannenburch is een rijk ingericht
edelmanshuis. Veldmaarschalk Marten van
Rossem bouwde het kasteel op de ruïne van
een middeleeuwse burcht. De oorspronkelijke bewoners van het kasteel nemen je
mee terug naar de 18de eeuw. Het kasteel,
het Bouwhuis en het park zijn op eigen
gelegenheid te bezichtigen door middel van
een audiotour of app.

BEROEMDE GASTEN
& BEWONERS

KASTEEL CANNENBURCH

2

BIJZONDERE
INTERIEURS &
KUNSTCOLLECTIES

JACHTHUIS SINT HUBERTUS

3

PARKEN &
TUINEN

FIETSEN LANGS ‘RIJKE HUIZEN’
EN BUITENPLAATSEN

Een prachtig staaltje kunst en architectuur is
terug te vinden in Jachthuis Sint Hubertus 3 . Dit is het voormalige buitenverblijf
van de stichters van Het Nationale Park De
Hoge Veluwe: het echtpaar Kröller-Müller.
Anton was een enthousiast jager en Helene
een gepassioneerd kunstverzamelaar. Hun
ideaal was het samenbrengen van natuur
en cultuur. Nu, ruim 100 jaar later, kunnen
wij nog steeds genieten van hun nalatenschap. Architect H.P. Berlage ontwierp niet
alleen het Jachthuis, maar ook het complete
interieur. Er worden dagelijks rondleidingen
verzorgd door de belangrijkste vertrekken.
Het landgoed bestaat uit een imposant en
historisch ingericht kasteel in een park met
veel bezienswaardigheden. Hoogtepunten
zijn de Bedriegertjes, schelpengalerij en
theekoepel. Kasteel Rosendael 4 geeft
een mooi beeld van hoe er vroeger op een
kasteel werd geleefd. Er is een bijzondere
collectie meubels, zilver en porselein te
zien. Zowel het park als het kasteel zijn te
bezichtigen, eventueel met een rondleiding.
Informeer bij de receptie naar het dagprogramma. Rosendael heeft een sfeervolle
kasteelwinkel met originele cadeautjes.
> visitveluwe.nl/macht-en-pracht

VELUWSE KASTELEN
Veluwemeer
IJssel

2

1

5
Apeldoorn

3

Ben je een pedaalridder die houdt van statige kastelen en
betoverende buitenplaatsen? Dan is de fietsroute ‘Van Rijke
Huizen’ een echte aanrader. Je trapt af in het buitengebied
van Brummen bij Reuversweerd, een neoclassicistisch landhuis
uit het einde van de 19de eeuw. Daarna fiets je zuidwaarts
door het fascinerende IJssellandschap. Je hoort de wind door
de bomen ruisen, je ruikt de authentieke geur van het platteland. En in de verte zie je koeien tot hun knieën roerloos in
de rivier staan.
RIJKE GESCHIEDENIS
Je bent hier op de grens van twee landschappen. Rechts de Veluwe met haar
bossen en heide, links de IJssel met haar
frisgroene uiterwaarden. Voeg daarbij de
fraaie landhuizen en buitenplaatsen, en
voilà: een afwisselende fietstocht die het
verhaal vertelt van de rijke geschiedenis
van dit gebied. Pauzeer onderweg op een
terrasje. Of stap af bij een boerderij om
verse streekproducten te kopen.

GRANDEUR TEN TOP
Ede

4

Nederrijn

Arnhem

PARK EN KASTEEL ROSENDAEL

4
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5 Paleis Het Loo (zie pag. 14)

Pannerdensch
kanaal

IJssel

Een van de hoogtepunten van de
route is ongetwijfeld kasteel Groot
Engelenburg. Grandeur ten top: de
oprijlaan, het kasteelplein, de voorgevel
met zuilen, de stucplafonds en natuurlijk

VERDER FIETSEN?
In Brummen-Eerbeek
kun je kiezen uit diverse
fietsroutes en wandelroutes
met beschrijvingen. En er is nog veel
meer te doen en beleven in dit gebied!
Kijk op :
> visitbrummen-eerbeek.nl
> vvvbrummen.nl

i

WAAR OP DE KAART

de uitgestrekte tuinen. Neem plaats op een
luie stoel aan de slotgracht en waan je in
de 17de eeuw. Tegenwoordig doet het kasteel dienst als hotel-restaurant. Het heeft
een prachtig terras aan de achterkant.

Veluwemeer
IJssel

PARELTJES VAN ARCHITECTUUR
Iets verder op de route volgen nog huize
Veldzicht en huis Voorstonden, allebei
pareltjes van eeuwenoude architectuur.
Ook kom je langs huis Empe. Dit kasteelachtige landhuis stamt uit 1550. Een
vroegere bewoner plantte hier ooit 3.000
moerbeibomen. Stap even af om door de
parktuin te wandelen; de buitenste paden
zijn opengesteld. De totale fietsroute is 39
kilometer. Er is ook een wandelroute ‘Van
Rijke Huizen’ van 8,5 kilometer.

Apeldoorn

EERBEEK

BRUMMEN
IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal
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PALEIS HET LOO |

Je ruikt de zoetgeurende rozen,
je hoort de fonteinen klateren
en ziet het fonkelende goud
van de beelden - geen twijfel
mogelijk: je staat in de tuin van
Paleis Het Loo! Een koninklijke
locatie waar al je zintuigen
worden geprikkeld.

RONDLEIDINGEN
De tuin en stallen kun je op eigen
gelegenheid bezoeken. Wil je echter
leuke achtergrondverhalen
en interessante weetjes horen, dan
is een rondleiding door een ervaren
gids een aanrader. Een rondleiding
in het Nederlands is op de dag zelf te
regelen. Reserveren is alleen mogelijk
voor groepen. Een rondleiding in het
Engels, Duits of Frans graag vooraf
reserveren.

UNIEKE PLANTENCOLLECTIE
De tuin van Paleis Het Loo is de grootste
historische baroktuin van Nederland.
Een supersymmetrisch ontwerp met veel
parterres, klassieke beelden, zo’n 400
tuinpotten en 45 Delfts blauwe tuinvazen.
En met een unieke plantencollectie, waaronder bittere sinaasappel bomen (voor de
oranjebitter!) en de hoogste tulpenboom
van Nederland. Paleis Het Loo was voor
de Oranjes een echt ‘buiten’ en werd
gebruikt als jacht- en zomerverblijf. Daarom is er destijds veel aandacht besteed
aan de tuin, maar ook aan de stallen, waar
de paarden een vorstelijk onderkomen
hadden.

GARDEN OF EARTHLY WORRIES
Vanaf voorjaar 2019 staat er een
topattractie in de paleistuin: vier
moderne kunstwerken van de
wereldberoemde architect Daniel
Libeskind. De vier sculpturen
symboliseren de onbalans in de
natuur als gevolg van menselijk
handelen. Het is voor het eerst dat
hedendaagse kunst wordt getoond
in de 17de-eeuwse paleistuin. En het
zorgt voor een spannend contrast!

BUITENGEWOON OPEN
Paleis Het Loo is tot medio 2021 BuitenGewoon Open. Het hoofdgebouw
ondergaat een grootscheepse verbouwing
en is gesloten voor publiek. Toch is een
bezoek aan Het Loo zeker de moeite
waard! In de tuin is het extra genieten
geblazen. De strikt historische beplanting
is even losgelaten en alle borders staan
vol met kleurrijke combinaties. Verder kun
je het paleisdak op om uit te kijken over
over de bouw, de indrukwekkende tuin
en het omringende landschap. En wil je
ook nog je smaakpapillen laten prikkelen?
Kies dan voor een koninklijke high tea in
in restaurant Balzaal.

PALEIS HET LOO
IS BUITENGEWOON
(OPEN)!

PALEIS HET LOO
Navigatieadres: 7313 AA Apeldoorn
Toegangsprijs volwassenen: € 8,50
Openingstijden, incl. horeca:
van 2 april t/m 29 september en
rondom kerst: dinsdag t/m zondag
van 10.00-17.00 uur
> paleishetloo.nl

MET KINDEREN OP HET LOO?
Geen probleem! Verken de historische omgeving in een spannende
familiespeurtocht. Of bezoek het
Kinderatelier in de stallen en kom van
alles te weten over het werk van de
koetsier, de chauffeur, de tuinvrouw
en de architect. Wil je je even een
mooie prinses of stoere prins voelen?
Dan zijn de Prinsen- & Prinsessendagen in de zomermaanden bedoeld
voor jou! Liever iets minder opgedoft? In Speelpaleis Het Loo kun je
klimmen en klauteren in een houten
paleis en ‘rijden’ in een koets met
paard. Kijk op paleishetloo.nl/bezoek,
ook voor extra activiteiten in de
schoolvakanties.

AGENDA 2019
In en rond de tuin en stallen kun je van
2 april t/m 29 september diverse
evenementen meemaken, waaronder:
• Koninklijke PK’s > begin - eind 2019,
paarden, auto’s en rijtuigen van de
koning in actie!
• Pinksterbrocante > 8 t/m 10 juni,
gezellige buitenfair
• September Tuinmaand, extra
tuinactiviteiten ‘Buiten de perken’
> donder- en vrijdagen in september.
14
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HERINNEREN IN EDE |

17 september 1944

17 september 1944

18 september 1944

Start Slag om Arnhem

Gevechten bij de brug

Airborne Luchtlandingen
Ginkelse Heide

1

2

HERINNEREN IN EDE

21 september

De Polen van Driel

3

4

• WINGS OF FREEDOM
Op zaterdag 21 augustus vindt Wings
of Freedom plaats: een grootse Airshow op en rond een (tijdelijk) historisch vliegveld. Met oude vliegtuigen
uit de hele wereld, en basecamps die
laten zien hoe het militaire leven er
in 1944 uitzag. In deze Airshow gaan
herdenken en vieren hand in hand.
• LUCHTLANDINGEN
Op zaterdag 21 september worden
de luchtlandingen herdacht. Net als
in 1944 droppen vliegtuigen boven de
Ginkelse Heide 2.000 parachutisten.
In aanwezigheid van de laatste Slag
om Arnhem-veteranen worden om
11.30 uur de gebeurtenissen van toen
herdacht bij het Airborne Monument.
Ook zal er aandacht zijn voor het
nieuwe Airborne Landmark op de
Ginkelse Heide.

GROOTSCHALIGE HERDENKING SLAG OM ARNHEM EN LUCHTLANDINGEN

OPERATIE
MARKET
GARDEN
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de operatie Market Garden plaatsvond.
Tijdens deze gedurfde operatie probeerden de geallieerde troepen de
bruggen over Maas, Waal en Rijn in Nederland in handen te krijgen,
om zo de goed verdedigde Siegfriedlinie te omzeilen en een snelle opmars
naar Berlijn te forceren. Market Garden begon met de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. De operatie werd uitgevoerd door
Engelse, Amerikaanse en Poolse luchtlandingstroepen en grondtroepen,
een deel van de parachutisten landde onder meer op de Ginkelse Heide.
De Airborne-regio (Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe) gaat de
gebeurtenissen van september 1944 grootschalig herdenken met
concerten, tentoonstellingen, verhalenroutes en educatieve programma’s.
Een mooie aanleiding om deze regio te bezoeken! Rechts een paar tips.
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17 september 1944
1. Start Slag om Arnhem
Drie dagen lang landen honderden parachutisten en zweefvliegtuigen ten westen van
Arnhem. Op de velden rond Heelsum en
Renkum zet de 1e Britse Luchtlandingsdivisie voet aan de grond. Die heeft de
opdracht om de Rijnbrug bij Arnhem te
veroveren. Ten noorden van Wolfheze landt
een Schots bataljon met zweefvliegtuigen.
Deze manschappen worden ingezet voor
de verdediging van de Ginkelse Heide.
17 september 1944
2. Gevechten bij de brug
Slechts één bataljon, dat van luitenant
kolonel Frost, lukt het om de brug van
Arnhem te bereiken. Om 19.30 uur neemt
dit groepje van 700 man de brug in, maar ze
slagen er niet in om die langer dan vier dagen vast te houden. Op 20 september wordt
een staakt-het-vuren overeengekomen.

18 september 1944
3. Airborne Luchtlandingen
Ginkelse Heide
Het droppingterrein voor de tweede dag is
de Ginkelse Heide bij Ede. Daar ontstaan
overal gevechten met Duitse troepen die
zich hardnekkig verzetten. De heide blijkt
te groot om afdoende te verdedigen, de
Schotten verliezen terrein.
21 september 1944
4. De Polen van Driel
Op 21 september landt bij Driel de Poolse
1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade.
Hierdoor breken er ook gevechten uit in
het gebied ten zuiden van de Rijn. Deze
Poolse eenheden behoeden de Britse
para’s voor een vernietigende Duitse
aanval die voor de daaropvolgende dag
is gepland.
> liberationroute.eu

• TENTOONSTELLING
EN EXCURSIES
In De Smederij kun je een tentoonstelling bekijken over de Airborne Luchtlandingen, ingericht door het platform
Militaire Historie Ede. Dit platform
organiseert het hele jaar ook excursies
met als thema ‘Operatie Pegasus’: de
ontsnappingsoperaties die na afloop
van de Slag om Arnhem door het
Edese verzet werden georganiseerd.
• BATTLEFIELD-FIETSROUTE
Een fietsroute van 15 kilometer die
voert langs historische plekken, waar
zich tijdens de eerste dagen van de
Operatie Market Garden de Slag om
de Ginkelse Heide afspeelde.
De gemeente Ede staat in 2019
volledig in het teken van 75 jaar
Airborne luchtlandingen. Er worden
veel meer activiteiten, routes en
evenementen georganiseerd rondom deze thema’s. Houd de website
in de gaten voor meer informatie.
> ede.nl/airborne
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NATIONAAL EREVELD LOENEN |
NATIONAAL EREVELD IN LOENEN

BOS VOL
VERHALEN
Zondagochtend, 11.00 uur. Een groepje mensen heeft zich
verzameld bij de ingang van Nationaal Ereveld in Loenen.
Enkele vakantiegangers, een jong gezin met drie kinderen,
en een ouder echtpaar uit Voorburg. Het is stil. De wind ruist
door de dennenbomen. Rondleider Jan Heerze vraagt of we
met een speciale bedoeling naar het ereveld zijn gekomen.
GEWOON VERDWENEN

GEZICHT GEKREGEN

De man uit Voorburg vertelt dat hij het
leven van zijn oom probeert te reconstrueren. ‘Hij is tijdens de Tweede Wereldoorlog
verdronken nadat zijn schip was getorpedeerd. Pas de laatste jaren heb ik me
gerealiseerd dat hij gewoon verdwenen
is en niets heeft nagelaten. Geen vrouw,
geen kinderen, zelfs geen graf. Daarom
heb ik de rol van zoon op me genomen en
verdiep ik me in zijn geschiedenis.’

Even verderop ligt het graf van Herman
van Caspel. Een Amsterdamse schoenmaker die aan het eind van de oorlog als
dwangarbeider in Duitsland stierf. Hij is
in 1949 herbegraven in Loenen. ‘Zijn graf
werd nooit bezocht,’ vertelt Heerze, ‘maar
in 2010 adopteerde de tienjarige Marieke
Opsteeg zijn graf. Marieke’s vader deed
archiefonderzoek en bracht flarden
informatie over Herman bijeen, waaronder foto’s. Zo heeft hij letterlijk weer een
gezicht gekregen.’

Samen met de beheerder van het
ereveld kun je in de gedenkboeken
bladeren en zoeken.

Over een slingerend pad lopen we langs
talloze kleine grafstenen. Soms staan we
even stil en vertelt Heerze het persoonlijke verhaal dat erachter schuilgaat. Zoals
dat van Beene Feunekes, een Rotterdamse politieman, die – zoals alle Nederlanders destijds – onwetend van wat oorlog
betekende, in de ochtend van 10 mei 1940
bij een brug over de Nieuwe Maas een
groep Duitsers wilde arresteren. Feunekes
moest het met de dood bekopen.

ONBEKENDE GRAVEN
We houden ook even halt bij het graf van
een ‘Onbekende Nederlander’. In Loenen
vind je 150 stenen met dit opschrift. Graven van mensen van wie de identiteit niet
is vastgesteld. ‘Nog niet’, voegt Heerze
er direct aan toe. ‘Want soms wordt bij
toeval of door DNA-onderzoek alsnog
duidelijk wie er begraven ligt. Zo werd
in 2009 vastgesteld dat de onbekende in
graf E1215 Gerard Putter was. Zijn familie
heeft niet lang daarna bij zijn graf alsnog
afscheid van hem genomen.’
18
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GEDENKBOEKEN
De tocht eindigt bij een mooie houten
kapel. Hier liggen 42 gedenkboeken met
daarin 130.000 namen, bijeengebracht
door de Oorlogsgravenstichting. ‘Namen
van oorlogsslachtoffers die geen aanwijsbaar graf hebben. Veel joden, maar ook
mensen die op zee zijn verdronken of die
zijn gecremeerd. Ook uw oom moet erin
staan’, zegt Heerze tegen de oudere heer
van ons gezelschap. En inderdaad: in
boek 39, het boek van mensen die op zee
zijn omgekomen, vinden ze zijn naam.
Iedereen is er stil van.

MEER VERHALEN HOREN?

Veluwemeer

IJssel

Apeldoorn

LOENEN
IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal

Fotocredits: Oorlogsgravenstichting

ONWETEND VAN OORLOG

Op Nationaal Ereveld in Loenen
liggen bijna 4.000 oorlogsslachtoffers begraven. Militairen, burgers,
verzetsstrijders, dwangarbeiders,
maar ook slachtoffers van recente
vredesmissies. Van maart t/m
oktober kun je meewandelen met
ervaren verhalenvertellers.
Elke eerste en laatste zondag van
de maand verzorgen zij om 11.00
uur een (gratis) rondleiding. Zelf een
rondwandeling maken kan ook.
Gebruik daarbij de gratis app
‘Digitale begraafplaats’ die je langs
interessante graven leidt.
> ereveldloenen.nl
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CODA MUSEUM |

De Veluwe hééft iets met
papier. Vroeger waren er meer
dan 150 papiermolens, aangedreven door de waterkracht
van de vele beken en sprengen.
Ook nu zijn er in het gebied nog
enkele grote papierfabrikanten – en kun je de schoonheid
van papier bewonderen in de
tentoonstelling ‘Paper Art’ in
CODA Museum in Apeldoorn.

KOM, KIJK EN BEWONDER ‘PAPER ART’ IN APELDOORN

CODA

MUSEUM

‘Is dat echt van papier?!’ Je hoort het
tijdens je bezoek vaak om je heen.
En inderdaad: het is verbazingwekkend
wat er allemaal gemaakt wordt van papier.
Van kartonnen animaties tot levensgrote
papierknipkunst, van raadselachtige
ruimtevullende werelden tot verfijnde sieraden – een grote diversiteit aan
technieken en vormen trekt aan je voorbij.
Papierknipkunst, collages, sculpturen,
tekeningen, animatie, vouwwerk. Van ruw
tot zeer verfijnd. Van volledig autonoom
tot toegepast ontwerp. In ‘Paper Art’ zie je
de allernieuwste werken die gemaakt zijn
in de wereld van papierkunst en -design.
Je maakt er kennis met werk van meer
dan dertig kunstenaars en ontwerpers,
afkomstig uit vijf continenten. Sommigen
van hen maken nieuw werk speciaal voor
deze tentoonstelling.

K
 om, kijk en bewonder!
PAPER ART – te zien van 10 juni

t/m 27 oktober 2019
TIP! Doe een dagje met als thema
‘papier’! Bezoek ’s ochtends de expositie
‘Paper Art’ in CODA Museum. Geniet
aansluitend van een gezonde lunch op
een van de gezellige terrasjes in het
centrum van Apeldoorn. En ga ’s middags
naar De Middelste Molen in Eerbeek en
maak zelf een vel handgeschept papier!
CODA Museum ligt in het centrum van
Apeldoorn. Je kunt er uiteenlopende
tentoonstellingen van internationale en
nationale kunstenaars bewonderen.
Hierin staan vaak sieraden en kunst van
en op papier centraal. Elke zondagmiddag
kun je van 14.00 tot 15.00 uur een rondleiding volgen door de actuele tentoonstellingen; je hoeft je niet aan te melden.
> coda-apeldoorn.nl/museum
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ANDERE EXPOSITIES IN CODA MUSEUM
• ‘Spiegelingen’ > Vervreemdende, grote schilderijen en intieme
tekeningen van Bettina van Haaren. Haar fabelachtige techniek
maakt dat de onderwerpen indringend dichtbij komen;
10 februari tot en met 2 juni 2019
• ‘Naked Eye Project’ > Experimenteel fotograaf Nathan Mooij
creëerde portretten met twee linkerogen en twee rechterogen.
Met wie maken wij het liefst oogcontact? Wat zegt dat over
ons? Ontdek meer over jezelf en anderen!
10 februari tot en met 2 juni 2019
• ‘Drag’ > Aan de hand van historische objecten, fotografie,
beeldende kunst, film en interviews toont de expositie dat de
wereld van genderverwisseling vermakelijk en soms over the
top is, maar tegelijkertijd maatschappijkritisch, politiek en zelfs
activistisch kan zijn; najaar 2019
BEZOEKERS MAGAZINE
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NUNSPEET |
KUNST & FIETSEN

In de fascinerende omgeving
rondom Nunspeet vindt hij vaak
inspiratie. Het Hulshorsterzand,
het pontje over het Veluwemeer,
de zwijnen in de Nunspeetse
bossen – zondagsschilder Leen
Bosman neemt het in zich op en
zet het thuis op het doek.

editie 2017, € 2,50

Meer kunst proeven doe je met de
fietsroute ‘Uit de kunst’ met bijbehorende informatiepanelen. Werk
van De Nunspeetse School kun je het
hele jaar bekijken in kunstvitrines
die verspreid in het dorp staan. En
tijdens de zomermarkten op dinsdag
kun je kunstenaars aan het werk zien
in een tuin vlak bij het centrum.

ONTHAASTE SFEER
Bosman woont al meer dan 45 jaar in
Nunspeet en wil niet meer terug naar
Velsen. Hij houdt van de onthaaste en
amicale sfeer. ‘In het westen is geen echte
gezelligheid op straat. Hier in het dorp zie
je mensen met elkaar staan praten.’ Het
Veluwse dorp spreekt Bosman ook aan
door de combinatie van bos en water. ‘Als
Noord-Hollandse jongen was ik verknocht
geraakt aan de zee. Gelukkig konden we
hier ook het water opzoeken. Zeker toen
de kinderen nog klein waren, waren de
Zandenplas en het Nunspeetse strand
geliefde weekenduitjes.’

TIP! Ga een dagje winkelen in

KUNSTENAARSDORP
MET BOS EN WATER

Uit de kunst
fietsroute
Afstand 10 of 45 km

Nunspeet! Gezellige winkelstraten
met een gevarieerd aanbod, aparte
winkeltjes (waaronder brocante), de
leukste weekmarkt van de Veluwe,
en gratis parkeren (waar vind je
dat nog?) maken shoppen tot een
feest. Zo ervaar je zelf dat Nunspeet
het beste van twee, of eigenlijk drie
werelden heeft: het water aan de ene
kant, bossen, zandverstuiving en heide aan de andere kant, en een mooi
(kunstenaars)dorp ertussenin!

INSPIRATIE IN DE NATUUR
Dat Nunspeet een kunstenaarsdorp is,
bevalt hem bijzonder goed. ‘Rond 1900
kwamen schilders hiernaartoe om de
puurheid van het landleven te schilderen.
Ook nu zijn hier veel kunstenaars actief.
We hebben ons verenigd in De Nunspeetse School. Sommigen van ons schilderen
zoals de vroegere kunstenaars deden,
namelijk in de natuur. Zoals Gerrit Bakker
die altijd wel ergens in het veld of het
bos rondom Nunspeet te vinden is. De
meesten gaan anders te werk, maar onze
inspiratiebron is veelal dezelfde: het palet
van landschappen rondom Nunspeet.’

NUNSPEET

Veluwemeer

IJssel

Apeldoorn

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem
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WIST JE DAT…
•N
 unspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst
talloze terrasjes en een gevarieerd aanbod
restaurants hebben? Ook een lekkere manier
om te onthaasten!
• Bij Nunspeet vier strandbaden met watersporthavens liggen? Ook vind je aan het
Veluwemeer een heus surfstrand en hippe
horeca-adresjes, zoals leuke loungebars en
relaxte beachclubs!
• Je in de gemeente Nunspeet twee mooie
musea kunt bezoeken? In het Noord-Veluws
Museum vind je werken van kunstenaars die
tussen 1890 en 1950 werkten op de noordelijke Veluwe. En in het Historisch Museum in
Elspeet komt de geschiedenis van de regio
tot leven.
• Kunst op nog veel meer plekken zichtbaar
is? Behalve kunstvitrines in Nunspeet vind
je in Vierhouten houten sculpturen en in
de hele gemeente diverse kunstwerken en
muur- en landschapsgedichten en wisselende
exposities.
• Er in Nunspeet nog veel meer leuks te vinden
is, zoals Bezoekerscentrum Nunspeet op het
Veluwetransferium, een schaapskudde, en
een gratis toeristentreintje in de zomer? Lees
alles hierover op nunspeetuitdekunst.nl!

Pannerdensch
kanaal
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HANZESTEDEN |

WATERRIJK HARDERWIJK
Een prachtige, historische Hanzestad, met de Veluwe in de voortuin en water in de achtertuin. En de nieuwe Boulevard maakt
het nog leuker in Harderwijk! Over deze wandelpromenade
kun je maar liefst 600 meter flaneren, pal langs het water. In de
binnenstad vind je veel kleine, zelfstandige zaakjes, waar het
aanbod nét anders is dan elders. Naar gezellige terrassen hoef je
niet lang te zoeken. Strijk neer langs de eeuwenoude stadsmuur,
de perfecte plek om te chillen met een koud biertje of wijntje. De
stad telt talloze adresjes voor lunches en diners. Natuurlijk de
twee beroemde sterrenrestaurants, maar er is voor elke smaak
en elk budget een leuk restaurant te vinden. Vanuit de historische binnenstad sta je binnen twee minuten bij de Veluwerandmeren. Geniet van het fantastische stadsstrand, of maak een
rondvaart met een rondvaartboot, sloep, zeilboot of botter.

CULTUURHISTORISCH HATTEM
De roemrijke geschiedenis van het middeleeuwse Hanzeverbond heeft hier haar sporen nagelaten en Hattem omgetoverd
tot een aantrekkelijke toeristische trekpleister. In de middeleeuwse binnenstad vind je veel authentieke smaakwinkeltjes
en heerlijke terrassen. De Markt met vele horecagelegenheden
vormt het kloppend hart van de stad. De kleine stadskern herbergt ook maar liefst drie musea. En in de zomer word je met de
regelmaat van de klok (van de Grote Kerk) getrakteerd op een
carillonconcert. Het compacte stadje is omringd door prachtige
natuurgebieden, uitgestrekte uiterwaarden langs de IJssel, de
bosrijke Noord-Veluwe en de polders in het noorden. Dit mooie
landschap, in combinatie met het schilderachtige uiterlijk van
Hattem, trok begin 1900 veel schilders aan. Beleef het zelf met
een van de Hanzefietsroutes, te vinden op routesopdeveluwe.nl.

LEUKE HANZE-TIPS!
• Bestel een heuse Hanzelunch
• Maak een Hanzestadswandeling
in de binnenstad
• Proef vis in een palingrokerij of een
van de viswinkels
• Bezoek een van de historische musea
• Ga lekker shoppen in authentieke
winkels
• Geniet van een hapje en/of
drankje op de terrassen
• Beleef de echte Hanzesfeer
tijdens de Hanze-events

HEERLIJKE & HISTORISCHE

WAAR OP DE KAART
ELBURG

HANZESTEDEN

HATTEM

Veluwemeer

HARDERWIJK

IJssel

Harderwijk, Hattem, Elburg – drie Hanzesteden, elk met een eigen sfeer
en identiteit. Hier kun je heerlijk shoppen in oude straatjes, cultuur
snuiven tussen monumentale panden en een lekker hapje eten op een
van de vele gezellige pleinen. De meeste Hanzesteden kun je in één dag
bezoeken, maar lenen zich ook uitstekend voor een meerdaags verblijf.
En het water is altijd dichtbij voor een zeiltocht of rondvaart.

Apeldoorn

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem
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Ze danken hun naam aan een middeleeuws bondgenootschap van ongeveer 200 handelssteden
van Frankrijk tot Rusland. De handel ging vooral over de Noord- en Oostzee. En de steden floreerden! Ze ontwikkelden zich tot machtige vestingplaatsen met indrukwekkende koopmanshuizen
en handelskantoren. Kom en beleef de bijzondere sfeer van deze eeuwenoude steden!

VISSERSSTAD ELBURG
In Elburg waan je je in de middeleeuwen. De oude wallen met
hun schitterende bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen
en prachtige doorkijkjes maken van de vesting een sfeervolle
omgeving waar je heerlijk kunt wandelen. De Hanzestad heeft
binnen haar muren zo’n 250 monumenten. In het ontwerp van
de stad herken je de gulden snede: een rechthoekig stratenpatroon met de kerk in de rechterbuitenhoek. Tot 1932 lag
Elburg aan de Zuiderzee. Met de komst van de Afsluitdijk, het
ontstaan van het IJsselmeer en de inpoldering is de afstand
tot het open water flink groter geworden. De oude houten
schepen die nog in de haven liggen, houden de herinnering
aan het Elburgs visserijverleden levend. Met die botters kun je
een vaartocht over het water maken. Op de gezellige werf vind
je touwslagerijen, een palingrokerij en een smederij.

BEZOEKERS MAGAZINE
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MUSEUMCOLLECTIEF HATTEM |

MEER
HANZESTEDEN

VEELZIJDIG VOERMAN MUSEUM

ANTON PIECK MUSEUM

Behalve de Veluwse Hanzesteden
Harderwijk, Hattem en Elburg zijn
er nog zes andere Hanzesteden om
te ontdekken!
KAMPEN, NAUTISCHE HANZESTAD
Een gezellige stad met veel historische gebouwen
die vertellen over de waterrijke geschiedenis. Kampen
heeft een prachtige skyline langs de IJssel, met op de
voorgrond de bruine vloot.
ZWOLLE, DYNAMISCHE HANZESTAD
Gezellig winkelen, cultuur snuiven in de musea en
de eeuwenoude steegjes, wandelen in een van de
parken of een bruisend evenement bezoeken…
In Zwolle kan het allemaal!
DEVENTER, EVENEMENTENSTAD AAN DE IJSSEL
Deventer is een levendige stad met een monumentale
sfeer, met evenementen zoals de Deventer Boekenmarkt. En het internationale straattheaterfestival
‘Deventer Op Stelten’.
ZUTPHEN, EIGENZINNIGE STAD
Zutphen wordt ook wel Torenstad genoemd vanwege
de vele historische gebouwen met een toren.
Met hofjes, musea en andere bezienswaardigheden
waan je je in de middeleeuwen.
DOESBURG, CULTURELE HANZESTAD
Het Mosterdmuseum trekt jaarlijks tienduizenden
bezoekers naar dit aantrekkelijke plaatsje. Maar
Doesburg heeft meer! Bekijk de historische gebouwen
en bezoek het unieke Lalique Museum.
HASSELT, GRACHTENSTAD
Kleurige gevelplaten, bloemen in bakken, mooie
lantarentjes en uitnodigende, authentieke winkels.
Hasselt kent een prachtige binnenstad met een
grachtengordel en meer dan 70 rijksmonumenten.
Voor meer informatie:
> hanzesteden.info en download de app.

26

BEZOEKERS MAGAZINE

Beeldende kunst, historie en archeologie – in het Voerman
Museum Hattem vind je het allemaal. Het museum dankt
zijn naam aan de collectie schilderijen van Jan Voerman sr.
Hij schilderde prachtige IJssellandschappen met de befaamde
hoge luchten en wolkenpartijen. Ook hangt er werk van zijn zoon
Jan Voerman jr., bekend door zijn illustraties van de Verkadealbums. Daarnaast kun je schilderijen van Jo Koster en beelden
van de Hattemse beeldhouwster Bé Thoden van Velzen bekijken.
En pik ook de historische collectie van de stad Hattem mee, waaronder unieke archeologische vondsten. In 2019 zijn er wisselende
tentoonstellingen, zoals ‘Pittoresk Hattem’, ‘Sybil Heijen met de
koeien van de Hoenwaard’ en ‘In vervoering van Voerman’.
> voermanmuseumhattem.nl

Wist je dat Anton Pieck de eerste
ontwerper was van sprookjespark
De Efteling? In het Anton Pieck
Museum vind je de grootse collectie
werken van deze veelzijdige kunstschilder
en graficus. Struin langs de vele bekende
illustraties in de zo herkenbare Anton

Pieck-stijl en bewonder de verzameling
olieverven, kalenderplaten, grafisch werk
en reistekeningen. In de permanente
expositie stuit je op de originele werkhoek
van Anton Pieck. Even lijkt het of de
kunstenaar elk moment weer op zijn
middeleeuwse stoel kan aanschuiven om

aan het werk te gaan... Op de benedenverdieping vind je nog de originele
etspers van Anton Pieck, die hij tientallen jaren gebruikte. In 2019 kun je een
tentoonstelling met werk van botanisch
tekenaar Janneke Brinkman-Salentijn
bekijken. > antonpieckmuseum.nl

NEDERLANDS
BAKKERIJMUSEUM HATTEM
Wie van de geur van versgebakken brood houdt,
kiest voor een bezoek aan het Nederlands Bakkerijmuseum. In bakkerijen van toen en nu kun je zien
hoe bakkers het lekkerste brood en banket maken.
Maak een van de humoristische broodshows mee!
Groepen kunnen een keuze maken uit leerzame
bakactiviteiten. Elke zaterdag en tijdens schoolvakanties spelen kinderen een hoofdrol als ze,
verkleed als bakker, zelf aan de slag mogen.
Koffie met wat lekkers in de oude Gelagkamer
en een bezoek aan de sfeervolle museumwinkel
maken je dag compleet. Een overheerlijk museum
in een pittoresk stadje! > bakkerijmuseum.nl
BEZOEKERS MAGAZINE
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KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM |

Bram Hammacher - een klinkende naam,
dat zeker. Maar niet een die je direct doet
denken aan het Kröller-Müller Museum.
Toch heeft deze oud-directeur het
museum in Otterlo mede vormgegeven.
Letterlijk, want hij is de grote man achter
de beelden in en rond het Kröller-Müller.
Zijn verhaal staat centraal in een fascinerende tentoonstelling.

DE DROOM VAN BRAM HAMMACHER IN KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM

MEER MOOIS

MODERNE
SCULPTUUR

• ‘From the river’ - Kunstobjecten van Richard
Long (1945), gemaakt van materiaal uit de rivier
de Avon; 24 februari t/m 19 mei 2019

DE PASSIE VAN HELENE
Maar het verhaal begint natuurlijk bij Helene Müller,
geboren in Duitsland in 1869. De winstgevende zaken
van haar Nederlandse echtgenoot Anton Kröller stellen
haar in staat om kunst te verzamelen. Tussen 1907 en
1922 koopt ze werken van Van Gogh, Picasso, Mondriaan
en vele anderen. Bijna 12.000 stuks. Zo ontstaat een van
de grootste particuliere kunstcollecties uit de twintigste
eeuw. Vanaf 1913 stelt Helene haar kunstverzameling
tentoon in het kantoorgebouw van haar echtgenoot in
Den Haag. Later maakt ze plannen voor een museum
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In 1938 opent
het Kröller-Müller Museum zijn deuren. Tot aan haar
overlijden in 1939 is ze directeur van het museum.

Richard Long, River Avon driftwood piece,
1975, Kröller-Müller Museum, Otterlo

• ‘With us in the nature’ - Achttien grote
olieverfschilderijen, waarop het Engelse
kunstenaarsduo Gilbert (1943) & George (1942)
zichzelf afbeelden in verschillende poses, midden
in een weelderig, typisch Engels landschap;
16 februari t/m 5 mei 2019

DE DROOM VAN BRAM
Bijna tien jaar later wordt Bram Hammacher directeur
van het museum. Meteen na zijn aantreden kiest hij
voor een nieuwe koers: hij gaat een beeldencollectie
bijeenbrengen die een volwaardige tegenhanger is van
de schilderijencollectie van Helene. In de loop der jaren
weet Hammacher werken te verwerven van
onder anderen Auguste Rodin, Ossip Zadkin, Barbara
Hepworth en Henry Moore. Zijn grote droom is de
verwezenlijking van een beeldentuin. In 1961 is het
zover: de opening van de labyrintachtige tuin, waarin
natuur en beeldhouwkunst gelijkwaardig zijn. Vanaf dat
moment is het Kröller-Müller een van de belangrijkste
internationale musea voor moderne sculptuur.

Gilbert & George, ‘The paintings’ (with Us in the Nature),
1971, Kröller-Müller Museum, Otterlo

1
2

• ‘Inopportune’ - Installatie, gemaakt door de
Chinese kunstenaar Cai Guo-Chang (1957),
bestaande uit negen levensgrote namaaktijgers
die krachtig door de ruimte springen;
28 september 2019 t/m 19 april 2020

3

EXPOSITIE OVER SCULPTUUR
In de fascinerende tentoonstelling ‘Het begin van
een nieuwe wereld. De ontwikkeling van de moderne
sculptuur‘ zie je de ontwikkeling van de moderne
sculptuur door de ogen van Bram Hammacher, directeur
van 1948 tot 1963. De beeldentuin is zijn bekendste
wapenfeit, maar hij heeft ook veel beelden voor
‘binnen’ verworven. Aan de hand van een groot aantal
sculpturen laat de tentoonstelling ‘Het begin van een
nieuwe wereld’ de rijkgeschakeerde geschiedenis van
de moderne beeldhouwkunst zien.
• ‘Het begin van een nieuwe wereld.
De ontwikkeling van de moderne sculptuur’
- 1 juni t/m 29 sept 2019

4
1. K
 röller-Müller Museum, beeldenzaal met werk van o.a. Hepworth,
Marini en Zadkine - sculpture gallery with works by Hepworth,
Marini and Zadkine a.o.
2. Auguste Rodin, ‘Femme accroupie), 1882, Kröller-Müller Museum

28
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3. Barbara Hepworth, ‘Elegy III’
1966, Kröller-Müller Museum, Otterlo
4. J acques Lipchitz, ‘Zittende man met gitaar’
1918, Kröller-Müller Museum, Otterlo

Cai Gao-Qiang, Inopportune: Stage two,
2004, Kröller-Müller Museum, Otterlo, fotograaf Marjon Gemmeke

> krollermuller.nl
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NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM |
NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM

GRUWELIJK LEKKER!
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Drink jij ook zo graag een lekker koffietje? Een romige latte
macchiato of een pittige caffè doppio? Maar wist je dat koffie
lange tijd is afgeschilderd als zwart, dik, vuil, bitter, stinkend,
walgelijk modderwater?! Dat smaken door de eeuwen heen
verschillen, zie je in de nieuwe tentoonstelling ‘Gruwelijk
lekker’ in het Nederlands Openluchtmuseum.
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CANON VAN NEDERLAND

HOTDOG

ETEN UIT PRINTER?

Als voorafje krijg je in de koepelzaal eerst
‘Het Verhaal van Nederland’ voorgeschoteld. Spectaculaire ‘filmsets’ laten
beelden zien uit 10 verschillende tijdvakken. Je kunt er filmpjes bekijken en games
spelen. Zo ervaar je hoe het leven vroeger
was. Daarna kom je in een zaal met een
reusachtige interactieve videomuur.
Hunebedden, VOC, Statenbijbel, Max
Havelaar, Anne Frank, De Stijl, Rotterdamse haven, Srebrenica, de gasbel – de
Canon van Nederland trekt aan je voorbij.

Daarna komt het hoofdgerecht! In
‘Gruwelijk lekker’ ga je in dezelfde
10 tijdvakken op zoek naar de herkomst
van ons eten. En naar de invloed van
het verleden op onze eetgewoontes van
nu. Vinden we wat vroeger lekker was,
nog steeds lekker? In de tijd van jagers
en boeren aten mensen gebakken
hond. Gatver, zeggen wij. Maar in Azië
staat het nog steeds op het menu.
Lekker, zeggen de Koreanen.

Of neem bijvoorbeeld knoflook. Vanaf 1950
brengen ‘nieuwe Nederlanders’ (Chinezen, Indische Nederlanders en mediterrane gastarbeiders) onbekende ingrediënten
naar ons land. Knoflook wordt geassocieerd met vreemd en vinden we eerst een
beetje vies. Pas in de jaren zeventig is
de afkeer voor knoflook grotendeels weg
dankzij onze buitenlandse vakanties en
zelfgemaakte kaasfondue. Het laatste tijdvak 11 gaat over ons eten in de toekomst.
Zal dat uit een 3D-printer komen?!

BEZOEKERS MAGAZINE

TREK IN MEER?
Buiten in het museumpark staan nog
meer geschiedenis, eten en ingrediënten
op het menu. De historische tram brengt
je makkelijk en snel bij verschillende
presentaties. En door het jaar heen kun
je ook grote food-events bijwonen, waaronder kookdemonstraties. Verder is er
een interactief (gezins)spel beschikbaar,
waarmee je eten van vroeger en van nu
gaat proeven. Gatver, of lekker?!
> openluchtmuseum.nl
BEZOEKERS MAGAZINE
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MUSEA EN ATTRACTIES |
1

2

3

DE SPELERIJ

DOLFINARIUM

• J.C. Wilslaan 21 Apeldoorn
• T 055-3575757 • apenheul.nl

• Veldweg 5 Dieren
• T 0313-413118 • spelerij.nl

• Strandboulevard Oost 1 Harderwijk
• T 0341-467467 • dolfinarium.nl

Een bos vol loslopende apen, dát is Apenheul.
In dit prachtige park op de Veluwe ontdek je
zo’n 300 apen. En de helft loopt los tussen de
bezoekers!

Een werkplaats, atelier en tentoonstellingsruimte tegelijk. De speelobjecten in het park
zijn kunstwerken. In De Uitvinderij kun je zelf
kunstwerken maken.

Het grootste zeezoogdierenpark van Europa!
Met o.a. dolfijnen, walrussen, zeeleeuwen,
verschillende speeltuinen en een nieuwe
waterattractie, heb je een dag vol plezier!

APENHEUL

4

5

7

8

9

HET NATIONALE PARK
DE HOGE VELUWE

NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUM

PALEIS HET LOO

• Houtkampweg 9 Otterlo
• T 0800-8353628 • hogeveluwe.nl

• Hoeferlaan 4 Arnhem
• T 026-3576111 • openluchtmuseum.nl

• Amersfoortseweg, Apeldoorn
• T 055-5772400 • paleishetloo.nl

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een
wereldberoemd natuurpark van ruim 5.400 ha,
met o.a. bos en zandverstuivingen.

Daar maak je geschiedenis mee! Kijk voor meer
informatie, activiteiten en prijzen op
openluchtmuseum.nl.

Paleis Het Loo is van 2 april t/m 29 september
BuitenGewoon Open: bezoek de tuinen, het
paleisdak, de stallen en de evenementen, ook
met Kerst. Het paleis is gesloten.

6

10

11

WAAR OP DE KAART

Veluwemeer

11

3

IJssel

14

1,4,9,10,12
Apeldoorn

CODA MUSEUM

KINDERPRETPARK JULIANATOREN

KONINKLIJKE BURGERS’ ZOO

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM

• Amersfoortseweg 35 Apeldoorn
• T 055-3553265 • julianatoren.nl

• Antoon van Hooffplein 1 Arnhem
• T 026-4424534 • burgerszoo.nl

• Houtkampweg 6 Otterlo
• T 0318-591241 • krollermuller.nl

• Vosselmanstraat 299 Apeldoorn
• T 055-5268400 • coda-apeldoorn.nl

Kinderpretpark Julianatoren heeft meer dan 60
te gekke attracties en spectaculaire shows en
biedt een onvergetelijke dag uit aan gezinnen
met kinderen tot 10 jaar!

Koninklijke Burgers’ Zoo is een modern
dierenpark in een bosrijke omgeving, waar
dieren zo natuurlijk mogelijk in zo groot
mogelijke vrijheid leven.

De tweede grootste Van Goghcollectie ter
wereld en topstukken van o.a. Mondriaan,
Picasso en Monet. De beeldentuin is uniek
in Nederland.

Van museum tot café, van workshopatelier
tot FabLab en VR Lab: je vindt het allemaal in
CODA.

NOORD-VELUWS MUSEUM
• Winckelweg 17a Nunspeet
• T 0341-250560 • noord-veluws-museum.nl

2
Ede
Nederrijn

6,7
13

IJssel

5,8

Arnhem

Een uniek museum, dat een prachtig beeld
geeft van het rijke verleden van Nunspeet als
kunstenaarskolonie (1880-1950).

Pannerdensch
kanaal
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13
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EEN IJS(JE) VAN CO
Zin in een ijsje? IJs van Co in Hoenderloo maakt en verkoopt ambachtelijk ijs. Al vele tientallen jaren. Eigenaar
Gerrit Dros kreeg het vak met de ijslepel ingegoten door
zijn vader Co. En of je nu verblijft op een camping in de
omgeving, wandelt over het Klompenpad dat achter de
zaak langs loopt, of min of meer toevallig in de buurt
komt – een ijsje halen bij IJs van Co is een aanrader!
Het verse schepijs is uitsluitend verkrijgbaar in de smaak
vanille, maar te combineren met vruchten, chocolade,
verse aardbeien en uiteraard met superlekkere slagroom.
Het adresje aan de Krimweg is zo populair dat in de
zomermaanden soms een wachtrij voor het loket staat.
Het goede nieuws is dat je die van tevoren via de
webcam kunt zien. > ijsvanco.nl

32
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KINDERPARADIJS
MALKENSCHOTEN

AIRBORNE MUSEUM
HARTENSTEIN

ZANDSCULPTUREN /
DE BEELDENTUIN

• Dubbelbeek 4 Apeldoorn
• T 055-5332803 • binky.nl

• Utrechtseweg 232 Oosterbeek
• T 026-3337710 • airbornemuseum.nl

• Oude Barnevelderweg 5 Garderen • T 0577462482 • zandsculpturen.nl / debeeldentuin.nl

Kinderparadijs Malkenschoten is de leukste
speelboerderij op de Veluwe. Bij Binky in
Apeldoorn speel je om te leren en leer je om
te spelen.

Ontdek en beleef de Slag om Arnhem in het
voormalig Britse hoofdkwartier in september
1944. In de Airborne Experience waan je je
midden in de strijd.

Het thema in 2019 is “Reis om de wereld”. De
meest bijzondere plaatsen van over de hele
wereld worden uitgebeeld in zand.

BEZOEKERS MAGAZINE
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MUSEA EN ATTRACTIES |
15

16

VELUWSCHE STOOMTREIN
MAATSCHAPPIJ

SPEEL EN DOE PARADIJS DE
KOPEREN EZEL

• Dorpstraat 140 Beekbergen
• T 055-5061989 • stoomtrein.org

• Kopermolenweg 4 Epe
• T 0578-662452 • koperenezel.nl

Beleef in een nostalgische stoomtrein de
techniek van vroeger met witte stoompluimen
en het mooie geluid van de stoomfluit. Stap in
en reis mee!

Knuffelen met dieren, op stap met een ezel,
spelen in het speelparadijs, het dierenpark
of pannenkoeken eten. Er is hier heel veel te
beleven voor jong en oud!

18

17

23

24

PLUKTUIN HET PLATTELAND

PARK EN KASTEEL ROSENDAEL

KASTEEL CANNENBURGH

HUIS ZYPENDAAL

• Engersteeg 14 Putten
• T 0341-352506 • pluktuinhetplatteland.nl

• Rosendael 1 Rozendaal
• T 026-3644645 • glk.nl/rosendael

• Maarten van Rossumplein 4 Vaassen
• T 0578-571292 • glk.nl/cannenburch

• Zijpendaalseweg 44 Arnhem
• T 026–3644645 • glk.nl/zypendaal

Omgeven door windsingels en weilanden kun
je ontspannen vertoeven in de Pluktuin. Even
genieten van de rust, een kopje koffie of thee en
dan oogsten.

Gelegen vlakbij Arnhem. Een historisch
ingericht kasteel in een park met veel
bezienswaardigheden. Ontdek de
‘Bedriegertjes’ en vele doe-activiteiten!

Het kasteel is gebouwd op de ruïne van een
middeleeuwse burcht. De inrichting van kasteel
Cannenburch laat zien hoe een adellijke familie
vroeger leefde. Leuk voor het hele gezin!

Een oude Arnhemse buitenplaats, opengesteld
voor publiek. Tevens een unieke trouwlocatie.
Het huis is fraai gelegen in een heuvelachtig
park.

19

WAAR OP DE KAART

26

28

Veluwemeer

Veluwemeer
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IJssel

IJssel

17

24

26,30

MUSEUM ARNHEM
• Utrechtseweg 87 Arnhem (tijdelijk gesloten)
• T 026-3031400 • museumarnhem.nl
19

Ede

22
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Arnhem
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Apeldoorn
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Nederrijn
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WAAR OP DE KAART

20

Museum Arnhem vernieuwt! Het museum
breidt uit met een prachtige vleugel ontworpen
door Benthem Crouwel Architects. Heropening
is naar verwachting eind 2019.

IJssel

Apeldoorn

DE FIETSER

BOSBAD PUTTEN

• Akulaan 2 Ede
• T 0318-583199 • defietser.nl

• Zuiderveldweg 6 Putten
• T 0341-351288 • bosbadputten.nl

De Fietser is een groot testcentrum, waar je op
10.000 vierkante meter inspiratie kunt opdoen
als je een fiets wilt kopen. Met de langste
indoor testbaan van Nederland.

Subtropische oase op de Veluwe. Binnenbaden,
buitenbaden, wellness, glijbanen, restaurant…
ideaal voor een dagje uit met de hele familie!

• Rijksstraatweg 17a, Twello
• T 06-12635320 • hofvantwello.nl
Ede

25 23

22

IJssel

Nederrijn

Arnhem
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HOF VAN TWELLO

28

29

VELUWE ACTIEF | OVERSTEEGEN

KASTEEL DOORWERTH

ZANDVERHALEN ELBURG

PITCH&PUTT GOLF BUSSLOO

• Vierhuizenweg 5 Oldebroek
• T 0525-630799 • fruittuinverbeek.nl

• Heuvenseweg 5a Rheden
• T 026-4955511 • veluweactief.nl

• Fonteinallee 2b Doorwerth
• T 026-3397406 • glk.nl/doorwerth

• J.P. Broekhovenstraat 9 Elburg
• T 0525-745970 • zandverhalen.nl

Withagenweg 17, Wilp
• T 0571-261212 • pitchputtbussloo.nl

Al ruim 20 jaar het smaakvolste fruit van de
Veluwe. Je kunt terecht in de boerderijwinkel,
ook voor tal van streekproducten. In het seizoen
pluk je het fruit zelf!

Veelzijdige activiteiten op de Veluwezoom:
voor individu, gezin of groep. Bijvoorbeeld een
bedrijfsuitje of familiedag. Van Teambuilding tot
Schutterstoernooi, GPS tocht tot Veluwescooter.

Een van oorsprong middeleeuws kasteel dat
laat zien hoe vroeger op een landgoed werd
geleefd. Je kunt de sfeer letterlijk ruiken, zien
en horen.

‘s Werelds grootste binnen zandsculpturen
expositie. Meer dan 300 zandsculpturen.  De
unieke expositie verbindt Bijbelverhalen, historie, kunst en cultuur.

Midden in de Stedendriehoek Apeldoorn,
Deventer en Zutphen vind je ons. Activiteiten
voor echt iedereen: Pitch&Putt, Lasergamen,
Escape Rooms, Minigolf, Voetgolf, of Levend
Tafelvoetbal!

BEZOEKERS MAGAZINE

Kom naar ons avontuurlijke Blote Voetenpad
of relax in de speelweide, op ons terras of in
de speelkas. Heerlijke lunches. Gratis fiets en
wandelroutes.

Pannerdensch
kanaal

FRUITTUIN VERBEEK
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LANDGOED EN BRASSERIE
SCHOVENHORST
• Garderenseweg 93, Putten
• T 0341-351207 • schovenhorst.nl

Volg een van de wandelroutes en ontdek
Schovenhorst met haar verrassende historische
bomentuinen, 40 meter hoge bostoren en ontspan
bij de Brasserie in de ommuurde landgoedtuin.

BEZOEKERS MAGAZINE
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| PARELS VAN DE VELUWE

DE VELUWE SPECIALIST |

KOM, KIJK EN BEWONDER!
In de grootste provincie van Nederland wemelt het van de musea.
Ook op de Veluwe! Kippen en kuikens, speeldozen en straatpiano’s,
treinen en toys, brood en banket, tegels en tableaus – je komt het
allemaal tegen op je tocht langs deze pareltjes van de Veluwe. Kom,
kijk, luister en verwonder je over de verhalen die er verteld worden!
>visitveluwe.nl/regionale-musea

E-CHOPPER TOUR
OVER DE VELUWE
Superstoer en elektrisch – dat is de E-chopper!
Zodra je het sleuteltje omdraait en de E-chopper
start, staat niets meer in de weg om te gaan
genieten van de Veluwe. En met de stoere
E-chopper doe je dit op een heel relaxte manier!

NEDERLANDS PLUIMVEEMUSEUM
• BARNEVELD

NEDERLANDS TEGELMUSEUM
• OTTERLO

ANTON PIECK MUSEUM
• HATTEM

KIJK EN LUISTERMUSEUM • BENNEKOM

VOERMAN MUSEUM • HATTEM

HISTORISCH MUSEUM • EDE

MUSEUMBOERDERIJ DE MARIAHOEVE
• PUTTEN

E

en E-chopper is een milieuvriendelijke elektrische scooter
met een kenmerkend breed stuur.
Dat laatste is wat rijden op de E-chopper
zo stoer maakt. En de brede banden en
het comfortabele zadel maken de gave
look helemaal af. Vanuit diverse dorpen
kun je met de E-chopper beginnen aan
een prachtige, uitgezette route, voorzien
van boeiende highlights.

VELUWSE PARELS
Rijd langs zandverstuivingen, heide,
meren en door prachtige bossen en
geniet van deze Veluwse parels. Liever
een combinatie van natuur en cultuur?
MUSEUM LUNTEREN • LUNTEREN

36
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Vanuit Hoenderloo en Otterlo rijd je
met de E-chopper zo Het Nationale
Park De Hoge Veluwe in. Je toert door
diverse landschappen en brengt ook
nog een bezoek aan het Kröller-Müller
Museum. En wie weet, spot je op de
terugweg nog wild!

BBQ-TOUR
Bezoek je de Veluwe met een groter
gezelschap en is het weer voor een
BBQ? Ook dat kun je goed combineren
met een E-chopper. Tijdens een BBQtour bezoek je Staverden, de kleinste
stad van Nederland, met een sprookjesachtig kasteel, omgeven door een

bloeiende kasteeltuin. Vervolgens toer
je langs het hoogst gelegen natuurmeer van Nederland om aansluitend te
gaan BBQ’en.
TOEREN OP DE E-CHOPPER?
Wil jij ook toeren op een E-chopper?
Huur er één in Garderen, Otterlo,
Hoenderloo, Voorthuizen of
Harderwijk. Je huurt de E-chopper
al vanaf 2 personen. Kijk voor meer
informatie over de E-chopper, de
routes en arrangementen op
veluwespecialist.nl.

NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM • HATTEM
BEZOEKERS MAGAZINE
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IJSSELVALLEI |
ONTDEK DE WEIDSE UITERWAARDEN EN KARAKTERISTIEKE DORPEN

WELKOM IN DE
IJSSELVALLEI

IJSSEL: DE MOOISTE
RIVIER VAN NEDERLAND

BRUMMEN

Volgens velen is de IJssel de mooiste rivier
van Nederland. Op de Veluwe loopt deze
waterweg van Brummen via Voorst naar
Heerde. De IJssel is een toplocatie om te
roeien, kanoën en suppen. En langs de
rivier kun je eindeloos fietsen en wandelen. Hier en daar kom je een wegwijzer
‘Met je voeten in de IJssel’ tegen. Via een
gemarkeerd paadje bereik je de waterkant.
Neem plaats op een zitsteen, geniet van
het uitzicht en droom even weg… Waar
wacht je nog op?

VOORST

HEERDE

Tussen de Veluwe en de IJssel ligt een van
de mooiste landschappen van Nederland.
Weidse uiterwaarden, bloemrijke graslanden,
rood-witte koeien in het veld, statige IJsselhoeven, gezellige dorpjes – en vooral: de rivier
die zich door het landschap slingert.

HEERDE

Veluwemeer

IJssel

TWELLO
Apeldoorn

VOORST
BRUMMEN
IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem
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IJSSELVALLEI - TWELLO EN VOORST |

ONTDEK DE GROENE

IJSSELVALLEI
TWELLO VOORST

Je beleeft het IJssellandschap het beste tijdens
een fiets- of wandelroute. Wandel bijvoorbeeld het
Blotevoetenpad bij Hof van Twello of fiets de route
langs de karakteristieke IJsselhoeven en spiekers.
IJsselhoeven zijn monumentale boerderijen, ontstaan uit oude hallenhuisboerderijen, waar vroeger
mens en dier onder één dak leefden. Later konden
boeren zich veroorloven om vóór hun boerderij een
dwars voorhuis te plaatsen. Kenmerkend van de
IJsselhoeven zijn ook de grote graanschuren
(spiekers) op het erf.
LANDGOEDEREN EN BUITENPLAATSEN
In de IJsselvallei vind je ook vele schitterende
landgoederen en buitenplaatsen, vaak met groots
aangelegde tuinen en parken. Bezoek eens landgoed
Klarenbeek, een fraai staaltje industrieel erfgoed.
In de rijksmonumentale fabriekspanden, waar nog
elementen van de sigarenkistenfabriek zichtbaar
zijn, geniet je van oude machines, moderne kunst
en historische foto’s. Of strijk neer bij Hofstede de
Middelburg: een 18de-eeuws rijksmonument, waarin
nu een eigentijds restaurant gevestigd is.

GROENE IJSSELVALLEI VAN VOORST
Wandel je liever? Ook dan kun je in de groene IJsselvallei alle kanten op! Volg het Kerkenpad, een mooie,
bewegwijzerde wandeling over de Voorster klei en
langs het dorp Voorst. Of kies voor een Klompenpad
en wandel langs boerenerven, over schouwpaden en
historische wegen. Op dit grensgebied van Veluwe
en IJssel vind je bossen, kruidenrijke graslanden,
vochtig weidelandschap en open water. Gevarieerde
natuur betekent veel vogels. Dus vogelspotters: neem
je verrekijker mee!
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TWELLO IS DE GROENSTE!
Een van de gezelligste dorpjes in de
IJsselvallei is Twello. Struin rond in modieuze boetiekjes, leuke cadeauwinkels
en mooie boekhandels en geniet van de
gemoedelijke sfeer. En wist je dat het
dorp eind vorig jaar goud won in landelijke groencompetitie Entente Florale
2018? Daarom mag Twello zich een jaar
lang het groenste dorp van Nederland
noemen! Meer tips over Voorst, Twello en
de omgeving vind je op visitvoorst.nl.
Daar kun je ook een praktische minimap
downloaden.
BEZOEKERS MAGAZINE
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| IJSSELVALLEI - HEERDE

WIST JE DAT…
• Rondom Veessen prachtige Klompenpaden liggen? Kies het Markluiderpad
dat een afwisselend beeld geeft van
het waterrijke gebied achter de
IJsseldijk. Of het Elsvoorderpad, dat
langs de oevers van de IJssel loopt.
• Je in Veessen een Toeristen Informatie
Punt vindt in de buurtwinkel Koek en
Ei? Daar kom je alles te weten over de
omgeving. En je kunt er ook terecht
voor koffie, je dagelijkse boodschappen en een souvenirtje.
• Je de IJssel van maart t/m oktober
kunt oversteken met het Kozakkenveer? Of leg je boot aan in de
Kozakkenhaven, met de Mölle van
Bats op de achtergrond!
• In Veessen de Beleefplekke ligt? Een
natuurspeeltuin met speelelementen
van hout en steen.

AIRPORT TEUGE |

IJSSELVALLEI

Een rondvlucht maken, parachutespringen, vliegen in
een flight-simulator – op en rond Airport Teuge kan
het allemaal! En tussendoor wip je even binnen bij een
van de trendy locaties voor een hapje en drankje.
Genoeg ingrediënten voor een toffe dag!

Ontdek de IJssel ook eens vanaf het water. Huur een kano
en peddel over de Grote en Nieuwe Wetering, Evergunne en
het Apeldoorns Kanaal. En je zult zien: na je tocht stap je als
herboren weer aan wal!

WEIDEVOGELS
Een van de mooiste routes begint in
natuurgebied de Hoenwaard. Over de
schilderachtige Veluwse Wetering vaar je
zuidwaarts naar Wapenveld. In dit gebied
voelen weidevogels zoals kieviten en
grutto’s zich thuis. Ook kun je langs de
oevers van de Evergunne sporen van de
bever aantreffen. De weteringen zelf vormen een leefgebied voor uiteenlopende
vissoorten, waaronder de snoek.

Vanaf Wapenveld wordt het landschap
nog weidser. Geniet van het uitzicht en
van de stilte, die alleen wordt verbroken
door het regelmatige geluid van je peddels op het water. Na 12 kilometer eindigt
BEZOEKERS MAGAZINE
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READY FOR TAKE-OFF?

ONTDEK DE GROENE

PARACHUTESPRONG

je tocht bij De Nijensteen in Veessen.
Neem een kijkje op het terrein van deze
oude IJsselhoeve. Of bezoek hier het informatiecentrum over de hoogwatergeul, die
ligt tussen Wapenveld en Veessen.

PICKNICKBANKEN

Veluwemeer
IJssel

Liever een iets kortere route? Start dan bij
Veessen en peddel stroomafwaarts (naar
het noorden) naar Wapenveld. Onderweg
kom je langs aanlegsteigers om aan wal
te kunnen gaan. Daar zijn ook picknickbanken aanwezig. Eindpunt is Vrieze’s
Erfgoed in Wapenveld, een bezoekerscentrum waar je (op zaterdagen) kunt
genieten van koffie en streekproducten.
> wijzijnheerde.nl

AIRPORT TEUGE
Apeldoorn

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal

Het staat bij veel mensen op de bucketlist:
een parachutesprong! Bij het Nationaal
Paracentrum ervaar je de onvergetelijke sensatie van een tandemsprong. Je
springt van 3 of 4 kilometer hoogte – de
langste vrije-valtijd van Nederland! Als
een komeet suis je naar beneden… En
even later zweef je rustig richting aarde,
genietend van een prachtig uitzicht over
de Veluwe.

ACHTER DE STUURKNUPPEL

EVEN BIJKOMEN?

Iets kalmer kan het ook. Boek een rondvlucht of (zweef)vliegles en geniet van
een spectaculaire panorama. Blijf je liever
met beide benen op de grond? Kies dan
voor een rondleiding over het vliegveld.
Of neem plaats in de flight-simulator van
Yellow Wings. In deze levensechte cockpit
van een Boeing 737-800 ervaar je hoe het
voelt om piloot te zijn.

Wil je even bijkomen van alle turbulentie? Strijk dan neer in een van de trendy
restaurants op Airport Teuge. Geniet bij
restaurant Take Off van een heerlijk kopje
koffie, een lekkere lunch of diner. Of ga
naar The Hangar: een brasserie en lounge,
gevestigd in een oude vliegtuighangar.
> teuge-airport.nl
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KONINKLIJKE BURGERS’ ZOO |
OP ONTDEKKINGSTOCHT LANGS 7 ECODISPLAYS IN BURGERS’ ZOO

Een tropenhelm is niet vereist, degelijke
wandelschoenen wel. Bij een bezoek
aan Burgers’ Zoo ga je op ontdekkingstocht door de wondere werelden van
een tropisch regenwoud, een zinderende
rotswoestijn, de Oost-Afrikaanse savanne
en een tropisch vloedbos. Deze verschillende leefgebieden worden ecodisplays
genoemd, met exotische namen als
Bush, Rimba, Desert en Mangrove.
In één ecosysteem leven een aantal
kenmerkende diersoorten samen.
Net als in de natuur.

3 TIPS VOOR EEN
TOPDAGJE!
TIP 1 ONTDEK DE MANGROVE

DE WONDERE
WERELDEN VAN
BURGERS’ ZOO
DIT IS OOK BURGERS’ ZOO!
Burgers’ Zoo in Arnhem is ingedeeld in
7 nagebouwde natuurlijke leefgebieden
(ecodisplays), waarin dieren leven
zoals in de natuur. Daarnaast vind je
in het park een gloednieuwe speeltuin
met spannende houten constructies
waar kinderen lekker de beest kunnen
uithangen. Onlangs zijn twee moderne
dierenverblijven gebouwd in het park.
Daar kun je de neusberen, doodshoofdaapjes, ringstaart- en zwarte maki’s in
hun nieuwe verblijven bekijken.
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In Burgers’ Zoo vind je de grootste overdekte
mangrove van de wereld. Hier is een leefgebied
met een extreem zoutig klimaat gecreëerd, waarin
bij eb en vloed verschillende omstandigheden
ontstaan. De rode kardinalen (vogels), blauwe
morpho’s (vlinders), groene zwaarddragers (vissen)
en purperen suikervogels zorgen voor een bont
geheel. Het meest indrukwekkend zijn ongetwijfeld
de Caribische zeekoeien. Deze grijze reuzen van
zo’n 500 kilo hebben longen en komen dus telkens
naar het wateroppervlak om adem te halen.
TIP 2 NEEM EEN DUIK IN DE
KLEURRIJKE OCEAN

De kleurrijke koraalzee is en blijft een publiekslieveling. Je ontdekkingsreis naar het tropische koraalrif
begint bij een strandje van een lagune waar het water
nog heel ondiep is. Volg het pad en daal af onder het
wateroppervlak. Langs een kloof met geheimzinnige
murenes kom je bij het koraalrif. Zorgvuldig nagebootst met echte koralen en anemonen. Geniet van
de kleine, fraai getekende tropische visjes. En schrik
niet als ineens een geschulpte hamerhaai van 3 meter
langs de grote panoramaruit zwemt!
TIP 3 WANDEL DOOR DE
MYSTERIEUZE BUSH

Als je het tropisch regenwoud binnenstapt, moet
je vast even wennen. De vochtige hitte, de dichte
plantengroei, de exotische geuren en vreemde geluiden
– in het begin is de Bush overweldigend. Ben je eraan
gewend, ga dan op ontdekking. Overal om je heen
kom je dieren tegen. Kleurrijke vogels, hagedissen,
capibara’s, Afrikaanse aardvarkens en zelfs vliegende
honden. Ook de uitheemse planten zijn fascinerend.
Een echte eyecatcher is de Victoria kroonduif: een
blauwgrijze vogel met knalrode ogen en een sierlijke,
waaiervormige verenrij op de kop. > burgerszoo.nl
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WANDELEN |

De Veluwe is prachtig. Heuvelachtig, gevarieerd en uitgestrekt.
Met verschillende soorten bos, heidevelden en zandvlakten.
Rust en ruimte maar ook bijzondere cultuurgeschiedenis.
Dit alles maakt dat je er eindeloos kunt wandelen.

VOGELEN VOOR
DUMMIES

EINDELOOS
WANDELEN

Goed kijken – dat is zijn belangrijkste
advies. ‘Niet alleen recht vooruit, maar
ook naar links en naar rechts.’ Maar
waar moeten we verder op letten?
Vijf vragen aan Benno van den Hoek,
‘hardcore’ vogelaar en lid van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe.

Het Romeins Marskamp bij Ermelo is het
enige Romeinse marskamp dat in Nederland is teruggevonden. Uit opgravingen
is gebleken dat het leger van Marcus
Aurelius in het jaar 170 na Chr. hier op
de heide voor enkele dagen een kamp
heeft opgeslagen. Het is een marskamp
geweest dat in enkele uren uit de grond
werd gestampt en een paar dagen dienst
heeft gedaan als overnachtingsplaats.
Langs de route liggen diverse grafheuvels.
De route is te volgen aan de hand van
paaltjes met daar op een afbeelding van
een Romein.

‘Vanuit je positie scan je de omgeving.
Krijg je een vogel in het vizier, dan probeer je zachtjes dichterbij te komen. Als
je de vogel goed in beeld hebt, pak je het
boek erbij en probeer je de soortnaam
te zoeken. Daarbij let je op details, bijvoorbeeld van de snavel of de poten.’
3. WAT IS HIERBIJ BELANGRIJK?

5. WAAR GA JE VOGELEN?

‘Een beginnende vogelaar raad ik aan zo
dicht mogelijk bij eigen huis of vakantiehuis te starten. Dat is makkelijk scoren,
want je ziet veel dagelijkse soorten.
Of ga naar een vogelkijkhut.’
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> routesopdeveluwe.nl

AFSTAND 6 KM

2. HOE PAK JE HET AAN?

‘Dat hangt van het seizoen af. In de
winter maakt het niet veel uit. In de
zomer kun je het beste heel vroeg of
tijdens de schemering vogelen, want
dan zijn de vogels actief.’

Ontdek de
cultuurhistorie

Ermelo

‘Je basisuitrusting bestaat uit een goede
verrekijker en een goed vogelboek.’

4. WANNEER IS DE BESTE TIJD?

Wekeromse Zand is een afwisselend en
heuvelachtig gebied met een door bossen
omzoomde zandverstuiving. Maar je kunt
ook onder begeleiding van de boswachter
struinen over het Kootwijkerzand, genieten van het mooie Kloosterpad op Vrieze’s
Erfgoed, wandelen over een van de vele
landgoederen of de schapen bewonderen
op bijvoorbeeld de schitterende Renderklippen. Kortom, op de Veluwe haalt de
echte wandelliefhebber zijn hart op!

ROMEINS MARSKAMP

1. WAT NEEMT EEN VOGELAAR MEE?

‘Geduld hebben en stil zijn. Als je te
snel bent of te ongeduldig, dan vliegt de
vogel op en ben je hem kwijt. Het leuke
is dat je een vogel beter leert kennen
naarmate je langer kijkt. Je ontdekt dat
hij niet zomaar op een tak zit, maar
bezig is met eten zoeken en op en neer
vliegt tussen nest en bosgrond.’

De Veluwe kent vele schitterende natuurgebieden. Wie lekker wil bewegen in de
natuur, kan er zijn hart ophalen. De natuur
van Het Nationale Park De Hoge Veluwe
is overweldigend. Tijdens je tocht door
Het Park kom je door loof-, naald- en gemengde bossen, maar ook over heidevelden, grasvlakten en prachtige stuifzandlandschappen. Maar ook Nationaal Park
Veluwezoom is prachtig met onder andere de bekende Posbank, ooit uitgeroepen
tot de mooiste top van Nederland. Het

Startpunt: Schaapskooi/Bezoekerscentrum
Ermelosche Heide, kruising Postweg/Drieërweg

WEIDEVOGELRESERVAAT
OLDEBROEK
Op de Noord-Veluwe is de omgeving
van Oldebroek een mooi vogelgebied.
Hotspot is Polder Oosterwolde aan het
Drontermeer, een van de belangrijkste
weidevogelgebieden van Gelderland.
In het gebied ligt een weidevogelreservaat,
dus grote kans dat je een grutto, kievit,
tureluur, roerdomp of slobeend ziet.
De wandelroute ’t Pad rond de Zoandweg
(14 km., evt. te verkorten) voert dwars door
de polder. Op de grens Oldebroek en Elburg
staat een mooie kijkhut. Voor bos- en
heidevogels zijn landgoed Zwaluwenburg
en de Wezepse Heide toplocaties.
> visitveluwe.nl/oldebroek

STADSWANDELING ELBURG
AFSTAND 1 KM

Elburg

Deze route neemt je mee langs de
belangrijkste plekjes en panden van
de eeuwenoude Hanzestad Elburg. Op
een aantal plaatsen in de stad, meestal
gebouwen, bevinden zich ANWB-bordjes
met daarop informatie over de geschiedenis. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
De brochure is verkrijgbaar bij de VVV in
Elburg.
Startpunt: VVV Elburg, Jufferenstraat 8
Elburg
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WANDELEN |

Weergaloze natuur

Meer info over de wandelroutes?
Kijk op routesopdeveluwe.nl

NUNSPEET
Veluwemeer
IJssel

ELSPEET

PUTTEN

Apeldoorn

KOOTWIJK
BARNEVELD
IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

UITKIJKTOREN IN ELSPEET

OMMETJE LAAG-SOEREN

KLOMPENPAD FLIERTPAD

AFSTAND 6-7 KM

OMMETJE ‘VAN HORST
NAAR ZEE’ AFSTAND 12 KM

Rheden

Hulshorst

Voorst

Het ommetje Laag-Soeren is een wandeling langs de Soerense Beek van bron
tot IJssel. De route neemt je mee langs
verschillende beken en sprengen in de
gemeente Rheden. De route is bewegwijzerd met bordjes met een groen-blauwe
pijl. Tip: combineer deze route met het
ommetje Spankeren.

Je wandelt over oude cultuurgronden
en door het veenweidegebied tussen de
Veluwe en de Veluwemeerkust. Van het
besloten landschap met oude houtwallen
wandel je naar het open veenweidegebied
met mooie vergezichten. Het gebied, ook
wel bekend als de Hierdense Poort, wordt
doorkruist door een aantal kronkelende
beken. De route is bewegwijzerd met
lichtgroene bordjes met een rode driehoek. Er is ook een routebeschrijving voor
€1,50 te koop bij de VVV.

Ontdek het mooie buitengebied van
Twello (Voorst), een omgeving die even
veelzijdig is in haar historie als in haar
landschappen. Wandel over statige landgoederen, langs karakteristieke boerderijen en door het beekdal van de Fliert.
Op de route zijn verschillende rustpunten
waar je heerlijk kunt genieten van een
drankje. Volg de bruine markering in de
vorm van een klomp.

Startpunt: Café Restaurant De Harmonie.
Harderwijkerweg 35, Laag-Soeren

AFSTAND 16 KM

Hoogte > 20 meter.
Uitzicht > over de Veluwse heidevelden, in het
noorden kun je de windmolens in de polders bij
Biddinghuizen zien draaien.
Locatie > bij speelweide Stakenberg.
En wist je dat… > de speelweide een supertoffe locatie is? Je vindt er houten speeltoestellen, voetbalgoals en mooie plekken voor een
picknick.

Startpunt: Gemeentehuis Voorst.
H.W. Lordensweg 17, Twello

Startpunt: Dorpshuis De Wieken. Kapelweg
7, Hulshorst

Wie kan het lonkende terras van Theeschenkerij Mossel
in Otterlo weerstaan? Zeker tijdens een pittige wandelof fietstocht is de verleiding groot om neer te strijken
op het landelijke terras met uitzicht op weilanden en
bossen. Op dit prachtige stukje Veluwe komen de mooiste routes samen. Behalve koffie, latte macchiato, verse
muntthee en appeltaart staan ook soep en broodjes op de
kaart. En de befaamde ambachtelijke gehaktbal, bereid
met vlees van de Spaanse Sayaguesa-runderen die grazen in de omgeving van de boerderij. Kinderen kunnen
zich uitleven in de speeltuin. Verder zijn er vier oplaadpunten voor de elektrische fiets en zeven boxen waar
ruiters hun paard kunnen vastzetten. En als het weer
wat minder mooi is, ga je maar wat graag in de gezellige
nieuwe binnentheetuin zitten.
> boerderij-mossel.nl/theeschenkerij
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IDYLLISCHE
THEESCHENKERIJ

DE BOSTOREN IN PUTTEN
Hoogte > 40 meter (235 treden).
Uitzicht > over de Veluwe tot Amersfoort en
de Noordoostpolder.
Locatie > op landgoed Schovenhorst.
En wist je dat… > in de toren van alles te
zien en beleven is? Zoals een bomentuin, een
minitheater, een nestkastenverdieping en een
ijzingwekkende klimkooi.

Pannerdensch
kanaal

VELUWE
VIEWS
De weidsheid van de Veluwse
natuur ervaar je vooral vanaf
een uitkijktoren. Uitgestrekte
heidevelden, indrukwekkende
zandverstuivingen en mooie
vergezichten over de bomen
naar de Randmeren – een
panoramaview van grote
hoogte is absoluut een mustsee! Het klimwerk is even
afzien, maar eenmaal boven
ben je dat gauw vergeten.

Al in het begin van de 20ste eeuw
verrezen in de omgeving van
verschillende plaatsen op de
Veluwe uitkijktorens, vooral op
hoger gelegen locaties. Ze werden
belvedère genoemd, dat mooi
uitzicht betekent. In de zomermaanden waren deze houten torens
een populaire bestemming tijdens
een fietstochtje. Meestal stond er
vanwege de vele toeristen ook een
ijscokar in de buurt. Overigens
werden deze eenvoudige torens
destijds ook gebruikt om bosbranden
tijdig te ontdekken.
> routesopdeveluwe.nl

DE ZANDLOPER OP KOOTWIJKERZAND
Hoogte > 12 meter.
Uitzicht > over de grootste zandverstuiving
van West-Europa.
Locatie > vlak bij parkeerplaats
Kootwijkerzand in Kootwijk.
En wist je dat… > deze stalen toren een
8 meter hoog houten exemplaar uit 1999
vervangt, dat in verband met houtrot gesloopt
moest worden?

UITKIJKTOREN IN NUNSPEET
Hoogte > 30 meter.
Uitzicht > over de heide en bossen, naar
Garderen, Harderwijk en Elburg, bij helder weer
zelfs Kampen.
Locatie > op het Veluwetransferium.
En wist je dat… > in het paviljoen, aan de
voet van de toren, een beeldscherm staat
waarop je het uitzicht vanaf de toren kunt
zien? Zo kun je toch meegenieten, als je de
klim niet kunt of wilt maken...
BEZOEKERS MAGAZINE
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SPRING OP DE FIETS |

€ 1899,99

Het mooie aan fietsen op de Veluwe is de enorme
diversiteit. Het ene moment trap je lekker door de
bossen en over stuwwallen, het andere moment
ben je op een open vlakte, fiets je langs heidevelden of vennetjes. Zo ontdek je de prachtige
natuur in al haar facetten.

TRAP, PROEF
EN BELEEF!

SPRING OP
DE FIETS!

Zeg ‘ns eerlijk: ben je een fietser die
van lekker eten houdt? Of een levensgenieter die op z’n tijd best graag
een stukje fietst?! Wie van de twee je
ook bent: stap op de pedalen en volg
de fietsroute Trap, Proef en Beleef
rondom Putten! Tijdens deze mooie
route van 37 kilometer fiets je door de
groene omgeving van Putten. Op vijf
locaties stap je af voor een plaatselijke lekkernij. Ook kun je daar even
rondkijken. Zoals bij Geitenboerderij
& Landwinkel De Vrolijke Geit. Ook
een bezoek aan het boerderijmuseum
bij de Mariahoeve is een aanrader. Of
beklim eens de bostoren op landgoed
Schovenhorst! De route gaat ook
langs Pluktuin ’t Platteland en Koffie
& Theeschenkerij ’t Veenhuusje. In
het routeboekje staan tips voor meer
leuke ‘afstappers’. En als het dan
niet gaat lukken om de route op één
dag te doen… geen paniek! Dankzij
de stempelkaart kun je de route over
meerdere dagen verdelen.

i

30

GRATIS
ROUTES
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Genoeg gelezen? Inspiratie opgedaan voor een mooie
route? Dan is het nu tijd voor het echte werk! Kars
Grouwstra van Decathlon geeft praktische tips voor als
je gaat e-biken!

2. ACCU VOLDOENDE OPGELADEN?
Niets zo vervelend als een lege accu tijdens een lange fietstocht.
Gelukkig zijn er overal op de Veluwe oplaadpunten. Houd er wel
rekening mee dat niet alle laadsnoeren op alle laders kunnen (of
mogen) worden aangesloten. Neem daarom altijd je eigen snoer
mee; dat voorkomt schade en problemen.

> vvvputten.nl
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START 2 E-BIKE!
1. ZORG VOOR EEN GOEDE FIETS
Of je nu een e-bike huurt of koopt: kies er een met de juiste
framehoogte. Let er ook op dat de motor in het midden van de
tweewieler zit verwerkt. Dit zorgt voor een constant toerental en
meer stabiliteit. Verder is belangrijk hoe groot de actieradius (=
de afstand die je op een volle accu kunt afleggen) is. Bij Decathlon kun je gloednieuwe e-bikes van hun eigen merk B’TWIN
uitproberen – met een middenmotor en een actieradius van 50
tot 90 km. De ANWB heeft deze fietsen positief getest.

De route is voor € 27,50 p.p. te koop bij
VVV Putten en deelnemende locaties.

De fietsroute is te fietsen van april
t/m september van woensdag tot
en met zaterdag.

PRAKTISCHE E-BIKE TIPS VAN DECATHLON

De mooiste recreatieve routes over de Veluwe hebben
we voor je geselecteerd. Deze zijn gebundeld in een
apart fietsrouteboekje. Iedere route brengt je, via de
fietsknooppunten, langs mooie plekken op de Veluwe.
En je krijgt altijd een tip voor een rustpunt onderweg!
Haal het gratis boekje bij een van de VVV-kantoren
op de Veluwe. Wil je de routes online bekijken?
Dat kan op routesopdeveluwe.nl!

KOM TESTEN! Wist je dat je bij
Decathlon niet alleen e-bikes kunt
testen? ‘We willen sport toegankelijk maken voor iedereen,’ vertelt
Kars Grouwstra, ‘zodat steeds
meer mensen het geluk van sport
beleven. Daarom organiseren we
elk jaar verschillende gratis clinics
die je helpen om met een sport te
beginnen. Ook bij ons in de winkel
willen we drempels en koudwatervrees wegnemen door klanten zo
veel mogelijk producten te laten
uitproberen. Zo ontdekt iemand
welke sport bij hem of haar past!’

3. ZORG VOOR EEN STEVIGE FIETSTAS
Een dubbele fietstas heeft (mits goed geladen)
het voordeel dat het gewicht mooi in balans is.
Check of de stof waterdicht is. Zorg dat je altijd
een bandenplaksetje in de tas hebt zitten, een
fietspomp, reserve binnenband en regenjack.
Neem ook altijd voldoende water mee, goed afgesloten in een bidon.
4. KIES VAN TEVOREN EEN ROUTE
Voor het maken van een mooie fietstocht op de Veluwe kun je
gebruik maken van het fietsroutenetwerk, dat werkt met knooppunten (routesopdeveluwe.nl). Ook kun je het Capitool-reisgidsje
‘E-bikeroutes op en om de Veluwe’ aanschaffen.
5. TREK COMFORTABELE KLEDING AAN
Kies (ook) voor een recreatieve tocht voor kleding in laagjes.
Op die manier heb je altijd kleren voor elk weertype. En draag
stevige schoenen, want daarmee heb je meer grip op de
pedalen dan met slippers.
> sportenmetdecathlon.nl
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LOVE TO RELAX |

Veluwemeer
IJssel

Apeldoorn

SAUNA DROME

THERMEN BUSSLOO

Laat je heerlijk verwennen met een
IJssel
Ede
bezoek
aan
een
wellnesscentrum
op
Nederrijn
de Veluwe. Waan je in een wereld vol
Arnhem
rust en ontspanning terwijlPannerdensch
je geniet
kanaal
van de warmte van de sauna, de
geur van etherische oliën of een
heerlijke massage. Maak je
wellnessbezoek compleet met
een van de culinaire hoogstandjes
die het restaurant serveert.

THERMEN
BUSSLOO
Een bezoek aan Thermen Bussloo is pure
verwennerij. Ontspan in de weldadige
luxe van heilzame sauna’s en warme
baden. Geniet van sauna-rituelen uit de
hele wereld. Kies voor de Azië-sauna
waarin een grote Boedha waakt over je
innerlijke rust. Je kunt hier heerlijk wegdromen terwijl je luistert naar harmonieuze
klanken. Of voor de bijzondere Geysersauna, waar vijf geisers al borrelend stoom,
water en lucht omhoog spuiten en muziek
en beeld je ervaring compleet maken.

SUPERRELAXED DRIJVEN

SAUNA DROME
• Tolweg 13-15, Putten • T 0341-491301
• saunadrome.nl

Een stukje Finland op de Veluwe!

Een absolute aanrader is de cenote, de
nieuwste aanwinst van Thermen Bussloo.
Een zoutwaterbad in een Mexicaanse grot.
Door het zoutgehalte van 15 procent wordt
je lichaam omhoog gestuwd en kun je superrelaxed drijven. Ook nieuw is de Russische Banja-sauna. Treed binnen en ervaar
de geur van verse berk, afkomstig van de
berkenthee in de koperen ketel boven de
kachel. Geheel volgens Russische traditie
maak je hier kennis met het Banja-ritueel,
waarbij de rustgevende berkengeur wordt
verspreid.

GRENZELOOS GENIETEN
THERMEN BUSSLOO
• Bloemenskweg 38, Voorst
• T 055-3682640 • thermenbussloo.nl

Thermen Bussloo is een van de mooiste, grootste en
meest exclusieve sauna-, beauty- en wellnessresorts
van Nederland, gelegen aan het prachtige meer
van Bussloo (vlakbij Apeldoorn op de Veluwe).
Een bezoek aan Thermen Bussloo staat garant
voor een onvergetelijk dagje wellness. Voor totale
ontspanning en een complete wellnessbeleving
overnacht je luxueus in het naastgelegen Hotel
Thermen Bussloo.
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Hartverwarmende rituelen, verkwikkende
belevenissen en inspirerende ervaringen.
Je vindt en beleeft ze op deze unieke plek.
Neem de rust die je nodig hebt, krijg de
aandacht die je verdient. Doe nieuwe energie op uit alles wat je beleeft en ervaart. En
neem die met je mee. Ontdek de wereldse
wellness van Thermen Bussloo. Hier ben
je ver van alledag en dicht bij jezelf. Puur
ontspannen, grenzeloos genieten. Welkom
in de wereld van Thermen Bussloo.
> thermenbussloo.nl
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ACTIEF IN DE NATUUR |

ONTDEK DE
VELUWE TE
PAARD!
De Veluwe heeft een uitgebreid netwerk van ruiter- en
menpaden. Je kunt er uren
rijden zonder dat je een openbare weg hoeft over te steken.
Ontdek de woeste zandverstuivingen, heidevelden,
dichte dennen- en loofbossen
en de vele vennetjes en beken.
Paardeneigenaren en paardenliefhebbers komen volop aan
hun trekken op de Veluwe.
De regio is uitermate geschikt
om tochten van één of meer
dagen te maken.
Kijk voor een overzicht met verschillende accommodaties die geschikt
zijn tijdens een meerdaagse tocht op:
> routesopdeveluwe.nl

HOTEL MALLEJAN

ALL-INCLUSIVE
PAARDENHOTEL
Met je paard op vakantie en samen de Veluwe
verkennen? Kies dan voor Hotel De Mallejan.
Het beschikt over maar liefst 15 stallen,
waarvan 10 binnenstallen. Een overnachting is
all-inclusive, dus hooi, brokken en de matraskeuze (stro of zaagsel) zijn inbegrepen. Zo weet
je zeker dat je paard ook een goede nacht kan
maken. En de volgende dag weer verkwikt
op pad! De Mallejan ligt in het bos, tegen de
Elspeter Heide aan, dus vanuit het hotel hoef je
de weg maar over te steken, en voilà: kilometers ruiterpaden. In alle windrichtingen. Bij
de receptie zijn dagroutes beschikbaar die je
hippische hart sneller doen kloppen. En voor de
diehards ligt vlakbij ook de 160 kilometerlange
Veluwe Trail. > hoteldemallejan.nl
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ACTIEF IN
BARNEVELD

Als je op de Veluwe bent, merk je dat je er gewoon niet
stil kunt blijven zitten! Het is één groot en uitdagend
buitengebied waar je lekker actief bezig kunt zijn. Fietsen,
mountainbiken, paardrijden, hiken – kilometers prachtige
paden liggen er voor je klaar!
OP DE PEDALEN!
Zin in een fikse fietstocht? Stap op de
pedalen en volg de fietsroute Radio
Kootwijk. Je komt langs het piepkleine
buurschap Hoog Buurlo, de uitgestrekte
Asselse Heide en last but not least de
imposante Kathedraal: het voormalige
zendstation voor radiotelegrafie, midden
tussen de zandverstuivingen en heidevelden. Ook een aanrader is de fietsroute
Door de Achtertuin van Garderen. Een
gevarieerde tocht met als ingrediënten
bos, heide en weilanden, maar ook cultuurhistorische highlights, zoals kasteel
Staverden en landgoed Schovenhorst.
Liever een tandje erbij? Vanuit Voorthuizen en Garderen starten pittige routes
waaraan je je MTB-hart kunt ophalen!

WANDELEN (MET OF
ZONDER KLOMPEN)
Wandelen over het boerenland, genieten
van rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur – dat doe je
het beste tijdens een mooie wandeling
over een Klompenpad. Loop langs erven
en dwars over weilanden. En wees niet
verbaasd als je ineens oog in oog met een
koe komt te staan! Rondom Barneveld
(met de dorpskernen De Glind, Garderen,
Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek) vind

je vier wandelingen met een interessante
mix van natuur, cultuur en historie. Neem
goed schoeisel mee, want het kan er flink
nat zijn. Bijvoorbeeld op het Griezeveensesepad (14 km). Daar loop je via de
Hoevelakense Beek en ‘natte’ veengebieden over historische hessenwegen
naar het bosgebied Boeschoten en Huize
Zandbergen. Klompen aan en gaan!

VOL IN GALOP!
Met al haar zandwegen door de vrije
natuur is de Veluwe natuurlijk een toplocatie voor ruiters! Neem bijvoorbeeld de
Ronde Midden-Veluwe. Die begint bij het
Veluwse dorpje Stroe en loopt dwars over
de zandverstuivingen van Kootwijk. Of
kies voor de Ronde Garderen. Je rijdt door
de oude loofbossen en komt langs het
mysterieuze Solse Gat, diep verscholen in
het bos. Voor de diehards is er de Veluwe
Trail, de bekendste lange-afstandsroute
voor ruiters in ons land. Het is een
parcours dat over de hele Veluwe loopt en
is opgedeeld in negen dagroutes van 25
tot 35 kilometer. Onderweg vind je horeca,
waar je even op een terrasje kunt uitrusten terwijl je paard op adem komt in de
stalling. En mocht je willen overnachten,
dan zijn er diverse prima adresjes voor
ruiter én paard! Begint het al te kriebelen?
> gobarneveld.nl
BEZOEKERS MAGAZINE

55

ACTIEF IN DE NATUUR |

ROUTES
VOOR ECHTE
BUITENMENSEN
IN DE OMGEVING
VAN EDE

WANDELEN OP
DE GOUDSBERG
In het gebied rondom de Goudsberg
kun je kiezen uit negen wandelroutes. De kortste is het Rondje
Middelpunt (1,7 km), de langste
het Rondje Wekeromse Zand (6,2
km). Je kunt ook je eigen (langere)
route samenstellen door knooppunten te selecteren waarlangs je wilt
wandelen. Dit doe je bij een van de
informatieborden aan de randen van
het gebied, of via de landelijke site
Wandelnet.

HESSENHUT

Aan de westkant van de Veluwe vind je een magnifiek
gebied met uitgestrekte bossen, ongerepte heide,
actief stuifzandgebied en vooral… met tientallen
routekilometers! Rondom Ede kun je kiezen uit talloze
recreatieve routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en
mountainbikers. Kom wandelen op de Goudsberg! Of
kies voor een uitdagende MTB-route door bos en heide!

En weet je wat het leuke is van de Goudsberg? Al wandelend kom je regelmatig
een van de vele ‘schatten’ tegen die dit
gebied herbergt. Zoals de Hessenhut.
De naam verwijst naar de vroegere stopplaats voor reizigers over de Hessenweg.
Tegenwoordig vind je er een kunstwerk
van hout en staal. En een uitkijkpunt
waar vandaan je zelfs het Veluwemeer
ziet liggen!

DE KOEPEL
Sta even stil bij het Middelpunt van
Nederland. De plek is niet te missen: een
plateau met daarop grote stalen ringen
die drie zwerfkeien omgeven. Meer
cultuurhistorie ontdek je in het terrein dat

Veluwemeer
IJssel

het Luntersche Buurtbosch heet. Daar ligt
de monumentale uitkijktoren De Koepel.
Niet alleen een aanrader voor het uitzicht,
ook voor de wisselende tentoonstellingen.

Apeldoorn

GROTE ZANDVLAKTES
En dan hebben we het nog eens niet gehad over de tijdlijntrap waarmee je afdaalt
in de voormalige zandgroeve. Of de Celtic
fields met een nagebouwde ijzertijdboerderij. En niet te vergeten de zandvlaktes
bij de Grote Zandgroeve en het Wekeromse Zand, waar kinderen heerlijk kunnen
spelen. Je ziet: op de Goudsberg
kun je
Nederrijn
alle kanten op!

DE GOUDSBERG
IJssel

Ede

Arnhem

MTB’EN DOOR
BOS EN HEIDE

Spannende singletracks, uitdagende
trajecten, pittige beklimmingen – de
spiksplinternieuwe MTB-routes
rondom Ede hebben het allemaal!
Onderweg door het bos, over de
heide en langs zandverstuivingen
kun je volop werken aan je klim- en
daaltechniek. Er liggen tientallen
kilometers om te ontdekken!

DRIE ROUTES
NATUURGIDSEN
Op de Goudsberg kun je met opgeleide
natuurgidsen op pad. Zij kennen de prachtige omgeving supergoed en vertellen je
alle (cultuurhistorische) verhalen erover.
Kijk op middelpuntvannederland.nl.
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Niemand minder dan Patrick Jansen,
Nederlands kampioen mountainbike, is
betrokken bij het MTB-netwerk in de
gemeente Ede. ‘In het gebied liggen
straks drie mooie routes,’ vertelt Jansen
enthousiast, ‘variërend van 14 kilometer
tot 36 kilometer. De routes zijn aan elkaar
te verbinden en worden in de toekomst

gekoppeld aan andere MTB-routes, zodat
een Veluwe-breed netwerk ontstaat.’

SINGLETRACKS
Er is met opzet gekozen voor singletracks.
‘Dit zijn paden van ongeveer 80 centimeter breed die in één richting worden
bereden’, vervolgt Jansen. ‘De routes zijn
goed bewegwijzerd met het MTB-logo.
Singletracks zijn heel prettig om op te
biken. Bovendien hebben ze het voordeel
dat ze wandelaars en bikers van elkaar
scheiden.’

Pannerdensch
kanaal

tegen. En speciaal voor kinderen is
er vlak bij Ede een klein lusje van
4 kilometer gemaakt. De komende
tijd wordt gewerkt aan uitbreiding
van het netwerk, aan routeboekjes,
startlocaties, en nog veel meer.
> bezoek-ede.nl

DROP-OFF OEFENEN
Hier en daar liggen enkele nieuwgebouwde bruggen en heuveltjes waar je
een drop-off kunt oefenen. Ook kom je
verschillende soorten spannende bochten
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KLIMMEN |
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Pannerdensch
kanaal

HOE VER DURF
JIJ TE GAAN?
De spanning stijgt en je slikt nog een paar keer.
Je staat op het punt om jezelf een weg te banen
door de mooiste en spannendste klimbossen van
Nederland. Op de Veluwe zijn er maar liefst zes
te vinden. Via uitdagende bruggen en netten,
stevige lianen en te gekke tokkelbanen beleef je
een waanzinnig avontuur, midden in de natuur.

KLIMBOS SIMIA
EDE

KLIMBOS GARDEREN
GARDEREN

1

2

Op het terrein van `s Heeren Loo
tussen Ede en Otterlo ligt dit
speelse en avontuurlijke klimbos. Op het
2,5 hectare tellende terrein liggen vier
verschillende routes met verrassende
en uitdagende hindernissen. Kom lekker
wiebelen op een touwbrug, klauteren
door houten tonnen of zwieren van boom
naar boom als een ‘echte Tarzan’.
Klimbos Simia heeft ook een vijfde route
voor mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking, waar ook kinderen
tussen de 5 en 7 jaar gebruik van kunnen
maken.

Openingstijden:
wo, vr t/m zo: 12.00-18.00 uur
(apr-okt, za 10.00 uur) Vakanties dagelijks.
Toegangsprijs volwassene:
2,5 uur € 18,00

Het veiligste klimbos van Nederland
telt maar liefst negen parcoursen met
verschillende moeilijkheidsgraden, waarvan
er acht geschikt zijn vanaf 1.20m. Van het
Fun parcours voor de ongeoefende klimmer
tot het No Limit parcours voor echte
waaghalzen. Voor de avonturiers is er het
Discover parcours op 25 meter hoogte! En
kinderen vanaf 4 jaar kunnen lekker spelen
in het nettenparcours Netventure. Zo is het
klimbos geschikt voor jong en oud! En wist
je dat de langste tokkelbaan van Nederland
in Klimbos Garderen ligt? Per drie kinderen
is één meeklimmende volwassene verplicht.

Openingstijden: wo 12.30-18.30 uur.
Weekend/vakanties: 10.00-18.30 uur.
Toegangsprijs volwassene: € 20,95
Putterweg 81, Garderen
> klimbosgarderen.nl

Apeldoornseweg 60, Ede
> simia.nu

KLIMBOS HET BUITENCENTRUM

5

Let op: Alleen voor groepen!

Broekeroordsweg 9 ‘t Loo, Oldebroek
> hetbuitencentrum.nl

KLIMBOS HARDERWIJK

6

Met rollercoaster zipline!

Boekhorstlaan 1, Harderwijk
> klimbosharderwijk.nl

NIEUW
IN 2019!
(zie pag. 77)

KLIMBOS ERMELO
ERMELO

KLIMBOS VELUWE
APELDOORN

3

4 Wil je eens een écht Klimbos

In dit klimbos zijn zes routes die
verschillen in hoogte en moeilijkheidsgraad. Het eerste parcours is The
Family, geschikt voor iedereen vanaf 1.30m
met hindernissen als de Indianenbrug, de
Slalom en de langste Zipline. Hierna volgen
de parcoursen en uitdagingen elkaar op
tot het zwaarste parcours van Nederland,
The PEAK! Alleen de echte doorgewinterde
klimmer zal deze hindernissen kunnen
trotseren. Speciaal voor de beginnende
klimmers is er het Kidsparcours dat
beschikbaar is vanaf 1.20m.
Openingstijden: vakanties, feestdagen,
weekenden: 11.00-18.30 uur.
Toegangsprijs volwassene 2 uur:
€ 16,50
Drieërweg 125, Ermelo
> klimbosermelo.nl

ervaren? Ga op avontuur bij het
mooie Klimbos Veluwe in Apeldoorn en
kies uit 9 verschillende routes. Elke klimroute heeft een eigen moeilijkheidsgraad
met hoogtes variërend van 2 tot 18 meter.
Kies zelf hoe hoog je wilt gaan! Voor de
jonge avonturiers is er het Junior Klimbos
met 3 routes. Deze zijn bepaald niet kinderachtig. 100% veilig is het in elk geval door
het continu zekersysteem. Hierdoor kan
iedereen zelfstandig klimmen (max. 3uur).
Een leuk uitje voor jong en oud!
Openingstijden: wo t/m vr 12.00- 18.00
uur (30 maart - 3 november)
Weekend/vakanties/feestdagen:
elke dag open 10.00-18.00 uur.
Toegangsprijzen: € 21,95 volwassene,
€ 19,95 jongere, € 14,95 junior
J.C. Wilslaan 21, Apeldoorn
> klimbos.nl
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VELUWEZOOM |

TIPS VOOR EEN HEERLIJK DAGJE VELUWE

TIP VAN DE NOORDREDACTIE! VELUWE

BEROEMDE POSBANK

KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

KINDEREN GENIETEN OOK

De Veluwezoom ontleent zijn naam aan
het Nationaal Park Veluwezoom. Dit natuurgebied bestaat uit zo’n 5.000 hectare
bos, heide, zandverstuivingen en landgoederen. In het park ligt de beroemde
Posbank, een van de mooiste plekken van
Nederland. Bij helder weer kijk je meer
dan 20 kilometer ver. In het gebied kun je
prachtige wandel- en fietstochten maken.
Geniet van de uitzichten, voel de vrijheid!

Neem ook een kijkje op een van de vele
kastelen en buitenplaatsen, zoals Rosendael, Middachten, Ter Horst, Doorwerth of
Zypendaal. Meer cultuurhistorie ontdek
je in de karakteristieke stadjes van de
Veluwezoom. Dwaal door de gezellige
winkelstraatjes met monumentale panden, snuffel in fraaie boekhandels en pik
een verrassend museum mee!

Ook voor kinderen is het genieten geblazen. Wat dacht je van de spetterende
beleefplattegrond van kasteel Rosendael?
Of de fietsroute ‘Rheden langs de IJssel’,
waarin je twee vaartochtjes met een
veerpont maakt. En schuif na een welbestede dag relaxed aan tafel op een van
de lekkere adresjes van de Veluwezoom.
Ook dat aanbod is veelzijdig!

Samen een dagje op pad? En zin in een relaxed programma?
Hieronder een mooie en gevarieerde invulling van je dag.
10.00 - 12.00 uur Begin met een bezoek aan het Noord-Veluws Museum
in Nunspeet. Hier zie je op schilderijen hoe de Veluwe eruitzag tussen 1880 en
1950: boeren op het land, bos- en heidelandschappen, Harderwijkse havengezichten en kleine straatjes in het vissersstadje Elburg.
12.30 - 14.30 uur Lunch bij de brasserie op landgoed Schovenhorst in
Putten. Maak aansluitend een mooie wandeling over het landgoed.
15.00 - 18.00 uur Geniet van een ontspannen middag in Sauna Drôme in
Putten. Uniek is de grotsauna: een schaars verlichte meditatieruimte met een
knapperend open haardvuur en klaterende waterval.
Vanaf 19.00 uur
Wat wil je anders dan wild eten?! Kies voor Klavertje Vier
in Vierhouten of het Boshuis in Drie.

TIP VAN DE ZUIDREDACTIE! VELUWE
Met de kinderen een dagje op de Zuid-Veluwe?
Dit is een superactief en afwisselend programmavoorstel.
10.00 - 13.00 uur Start met een wandeling over het Blotevoetenpad in
Twello. Succes verzekerd! Je loopt door gras, water, blubber en modder en
klautert over boomstammen. Onderweg lekker picknicken en aan het eind
nog even de pluktuin in.

> veluwezoom.nl

of download de app Gelders Arcadië!
Veluwemeer
IJssel

13.30 - 16.30 uur Bezoek de Spelerij-Uitvinderij in Dieren. Een speel-, verwonder-. knutsel- en fantasietuin waar kinderen worden uitgedaagd om ontdekkend te spelen. En spelend te ontdekken. Ook leuk voor ouders en begeleiders!
17.00 - 19.30 uur Sluit je dag af bij restaurant Woods op buitenplaats
Beekhuizen. Neem plaats op het grote buitenterras of schuif aan op een
picknickbank. De kinderen bouwen een hut in het bos, spelen met de kabelbaan
of roosteren marshmallows bij de vuurplaats. Je hebt geen kind aan ze!
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Pannerdensch
kanaal

IJssel

Uitgestrekte landgoederen, buitenplaatsen en kastelen – daar staat de
Veluwezoom om bekend. Tel daarbij op de golvende paarse heideheuvels
rondom de Posbank, de eindeloze bossen, de kronkelende IJssel en de
gezellige stadjes – en yes: je hebt je ideale vakantiegebied gevonden!

VEELZIJDIGE
VELUWEZOOM
BEZOEKERS MAGAZINE
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WILD SPOTTEN IN EPE |

HOTSPOT VOOR WILD
Bij Vaassen ligt De Motketel: een nat
bosgebied met hier en daar veldjes waar
zwijnen en reeën voedsel komen zoeken. In De Motketel zijn vroeger zo’n 20
sprengkoppen gegraven. Daaruit borrelt
het ijskoude grondwater omhoog dat de
sprengen voedt. In dit gebied komen ook
dassen, boommarters en ijsvogels voor.
Niet ver van De Motketel ligt wildobservatieplaats Enkhout. Hiervandaan heb
je een mooi uitzicht over een grote, open
vlakte waar wild zich vaak laat zien.
TIP! Wil je meer weten over het wild in
Epe? Haal dan bij de VVV in Epe de
Wildwijzer of download de app Epe Wild.

Op de Veluwe kun je fantastisch
grofwild spotten. Edelherten,
damherten, wilde zwijnen en
reeën – grote kans dat je ze een
keer tegenkomt. De grootste kans
heb je in Epe, want die Veluwse
gemeente geeft een 100% wildgarantie! Met deze tips kan het
niet bijna misgaan!
1. Z
 ORG DAT JE NIET OPVALT
Trek donkere kleren aan. Zorg dat je geur niet
opvalt, dus gebruik geen aftershave of parfum.

HOOG BEZOEK OP KASTEEL
CANNENBURCH

> glk.nl/cannenburch

2. WEES MUISSTIL
Loop rustig en kies een pad dat weinig herrie
maakt. Zet uiteraard je telefoon op stil.
3. SPEUR NAAR SPOREN
Let goed op de sporen die dieren achterlaten,
zoals pootafdrukken, uitwerpselen en wildwissels (ingesleten paadjes van dieren).

WILD
SPOTTEN

4. KIES EEN GOEDE PLEK
Houd halt op kruisingen van bospaden. Of ga
in een wildobservatiehut zitten. Tip: ga naar
De Motketel of Enkhout (zie linkerkolom)!

Foto: Stichting Sprengen & Beken

Dat we op de Veluwe zoveel wild hebben,
is deels te danken aan prins Hendrik. Hè,
dat was toch die fanatieke jager?, denk je
waarschijnlijk. Dat klopt, maar hij zorgde
er ook voor dat de wildstand op de Veluwe
weer opbloeide door aanplantingen en het
importeren van wild uit het buitenland.
Dit bracht hem regelmatig op kasteel
Cannenburch, vaak samen met zijn
echtgenote koningin Wilhelmina.
‘Hoog Bezoek!’ heet daarom de expositie
op de Cannenburch. Je ziet er een kleurrijke verzameling Oranje-objecten uit
Paleis Het Loo. En je leest de verhalen over
de koninklijke bezoeken aan het kasteel.

5. KIES EEN GOEDE TIJD
Ga vroeg in de ochtend op pad. Of aan het
begin van de avond, voor schemertijd.

WANDELEN LANGS DE SPRENGEN
Wandelroute Rollekoot brengt je op de mooiste plekjes
van De Motketel. Loop langs de beken en sprengen. Kijk
hoe de wortels van de enorme beukenbomen eindigen
in het kraakheldere water van de spreng. Geniet van de
stilte. En als je heel stil en geduldig bent, zie je misschien
een ijsvogel langs vliegen. Vanaf De Helfterkamp (groene
familiecamping met gemoedelijke boerderijsfeer) en De
Bosrand (een rustgevend vakantiepark in een natuurlijke
omgeving) loop je rechtstreeks het natuurgebied in en
volg je de rode paaltjes. Ook vanuit het rijksmonumentale
gasthuis-pension Via Quidam (met een speciaal wildspot-arrangement) sta je in no time in De Motketel.
> helfterkamp.nl
> bosrand.com
> viaquidam.nl
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VELUWEMASSIEF |

DE VELUWE: DÉ PLEK
OM WILD TE SPOTTEN
WILDARENA’S EN GROTE VIJF SAFARI’S
Bij Staatsbosbeheer kun je op de Veluwe op veel manieren wekelijks
wild spotten. In de bossen staan twee wildarena’s die je met een
natuurgids bezoekt. De wildarena Witte Hoogt staat in het Speulderbos
in Drie en wildarena Hemellootjes in Vierhouten. In Ugchelen ligt het
Natuurtheater, een sfeervolle wildkansel, midden in een rustig en voor
publiek afgesloten gebied. Je wandelt hiernaartoe met de gids. Ook zijn
er bij Staatsbosbeheer de spannende Grote Vijf safari’s. Je gaat met
stoere voertuigen op pad. Onderweg laat de boswachter je zien waar
de wilde dieren leven en hoe je sporen herkent. > staatsbosbeheer.nl

Foto: Marcel Keurhorst

ONTDEK DE
BEKEN &
SPRENGEN
Bij de Veluwe denk je vaak direct aan bossen,
heidevelden en zandverstuivingen. Maar
wist je dat er ook een uitgebreid stelsel van
beken en sprengen door het gebied loopt?
Maak een van de uitgezette beekwandelingen
en maak kennis met het unieke beken- en
sprengenlandschap!

IJSVOGEL

KRISTALHELDER WATER

KASTEEL VOSBERGEN

Beken zijn bij iedereen bekend. Maar wat zijn sprengen eigenlijk? Dit zijn gegraven beken die vanaf de late middeleeuwen
werden gemaakt om de watermolens die graan en olie produceerden, te laten draaien. Toen in de 16de en 17de eeuw de
Veluwse papierindustrie steeds belangrijker werd, kwamen er
tientallen molens bij. En in de omgeving van Heerde leverden de
sprengen ook het kristalheldere water voor de wasserijen.
64

BEZOEKERS MAGAZINE

OBSERVATIEPUNTEN EN WANDELINGEN

De industrie is verdwenen, de beken en sprengen zijn gelukkig behouden. Ervaar het unieke sprengenlandschap tijdens
een wandeling langs bijvoorbeeld de Heerderbeek. En wie
weet spot je onderweg een ijsvogel die laag over de beek
scheert. Of neem het Horsthoekerpad, dat langs de Heerderbeken loopt en door het bos leidt naar de heide van de
Renderklippen en De Dellen.

Klompenpad Vosbergen is zeker een aanrader. Je loopt langs
de gelijknamige beek en passeert ook het monumentale huis
Vosbergen. De grachten daarvan worden gevoed door de
Heerderbeek. Pauzeer halverwege je tocht bij het gezellige
koffie- en theehuis De Watermolen, een van de vroegere
korenmolens, waar je nu een modern werkend waterrad
kunt bekijken. > wijzijnheerde.nl > zoethout.nl

Verspreid over de Veluwe zijn een flink aantal wildobservatiepunten te
vinden, bijvoorbeeld de vrij toegankelijke posten op de Loenermark en het
Wekeromse Zand. Vanuit de punten heb je vaak vrij uitzicht op een plek
waar edelherten, reeën en wilde zwijnen zich regelmatig van dichtbij laten
zien. Samen met de boswachter op zoek naar sporen van de dieren kan
met een excursie van Geldersch Landschap & Kasteelen > glk.nl

WILDEXCURSIES
TIP!
Meer weten over beken en
sprengen? Bezoek de tentoonstelling in Villa Jacoba in Heerde!
Of kijk op sprengenbeken.nl.
Hier vind je ook informatie over
wandelingen.

In september en oktober kun je bijna ieder weekend een bronstexcursie
boeken bij Natuurmonumenten. Samen met een deskundige gids ga je dan
op zoek naar burlende edelherten rond de Leuvense Bossen in Ermelo.
Gedurende de rest van het jaar en op andere plekken op de Veluwe organiseert Natuurmonumenten allerlei excursies. Vanuit Bezoekerscentrum
Veluwezoom in Rheden kun je op zoek gaan naar wild, bijvoorbeeld tijdens
een wandelroute of met een excursie. > natuurmonumenten.nl
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RANDMEREN |

SMOKEYFOOD AAN HET WATER
Strand en Smokeyfood – dat vind je bij
restaurant SES in Putten. Met je voeten (bijna) in het zand geniet je er van
de heerlijkste ‘smokey’ gerechten, die
worden bereid op een Big Green Egg-barbecue. Vanaf het riante terras kijk je uit
op het water. Bootjes varen voorbij, de
kinderen spelen op het strand, je drankje
wordt gebracht… – in no time heb je het
ultieme vakantiegevoel te pakken! SES
is ook een prima plek voor een pitstop.
Stap even af van de fiets en kom weer
op krachten met een lekker kopje koffie
en gebakje. Of strijk neer voor een lunch.
De keuken werkt met verse en eerlijke
producten, bij voorkeur uit de omgeving.
De terrassfeer is van een beachclub, met
veel steigerhout en grijstinten. Binnen is
het eigentijds, met een grote openhaard
als eyecatcher. > vdbholiday.com

DE VELUWE
WATERRIJK
HATTEM
ELBURG

Dat je op de Veluwe ook volop
water hebt, is relatief onbekend. Er zijn veel beken en
sprengen en wel meer dan
honderd meertjes, vennen en
recreatieplassen. Ideaal om aan
te recreëren. Bovendien vind je
aan de noordwestzijde, aan de
grens met Flevoland, de
Randmeren.

OLDEBROEK

NUNSPEET
RANDMEREN
Veluwemeer
HEERDEIJssel

HARDERWIJK
ERMELO
PUTTEN

Apeldoorn

De Randmeren zijn onderverdeeld in
verschillende meren. Aan de noordzijde
van de Veluwe liggen het Nuldernauw,
Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer.

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal

MOOIE ZANDSTRANDJES

RANDMEREN
DRONTERMEER

Strand Horst, bij Ermelo, is dankzij de
gunstige ligging en het ondiepe water
van het Wolderwijd, ongekend populair bij
(kite)surfers. Kitesurfen is niet alleen leuk
om zelf te doen, maar ook spectaculair om
naar te kijken.

A28

A50

VELUWEMEER
A28

WOLDERWIJD
A28

A50

STRAND HORST

MARITIEME GEVOEL ERVAREN
Met het weidse water aan de ene kant en
de haven aan de andere kant is Strandhuys Nijkerk werkelijk een toplocatie om
het maritieme gevoel te ervaren! Het
voormalige theehuis ligt direct aan het
strand Nijkerk aan Zee en het uitnodigende terras lonkt naar de fietsers die de
Zuiderzeeroute volgen. Je kunt er terecht
voor een verkoelend ijsje of koffie en thee
met wat lekkers. Aan het eind van de dag
is het een populaire borrelplek, met lekkere hapjes en drankjes. Maak als afsluiting
nog een wandeling langs het strand en
geniet van de laatste zonnestralen van
de dag. Ook voor kinderen is Strandhuys
Nijkerk een fijne plek. Ze kunnen zich uitleven op het strand en op de speeltoestellen op het terrein. En iets verderop duiken
ze zo het water in! > vdbholiday.com
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De Randmeren zijn ontstaan bij de vorming van Flevoland. Ze zijn een aaneenschakeling van meren, met relatief ondiep
water. En daardoor zeer geschikt voor
de beginnende watersporter. Met name
kitesurfen, wakeboarden en kanovaren
zijn hier de geliefde watersporten. Ook
kun je hier kennismaken met sporten als
Stand Up Paddling (SUP). En wees niet
verbaasd als je een catamaran voorbij
ziet zeilen..

STRAND NULDE
NULDERNAUW
A28
A1

A1
A50

A1

Strand Nulde, bij Putten, is met name
voor gezinnen met kinderen de ideale
plek door de mooie zandstrandjes.
De stranden aan de Veluwemeren hebben
horecapunten, sanitaire voorzieningen en
speeltoestellen. Zwemmers en zongenieters gaan hier een heerlijke dag tegemoet!

WATERRIJKE STEDEN
Harderwijk en Elburg zijn de twee
belangrijkste steden aan de Randmeren
en bieden de toerist een veelheid aan
recreatiemogelijkheden. Vanuit Elburg
kun je inschepen op een historische
botter en een vaartocht meemaken.
Maar ook vanuit Harderwijk worden er
tal van vaartochten aangeboden. Zelf een
boot(je) huren kan hier natuurlijk ook.
Voor wie van zonnen en zwemmen houdt
is het stadsstrand van Harderwijk een
aanrader. Je vindt dit strand net buiten
het historische centrum.
> randmeren.com

PALINGMUSEUM
HARDERWIJK
Als je het Palingmuseum binnenstapt, komt de geur van gerookte vis
je tegemoet. Binnen ontdek je van
alles over het leven van de paling,
de vangst, de techniek van het roken,
de Harderwijkse visserijgeschiedenis
en nog veel meer. Neem een kijkje
achter de schermen in de ambachtelijke rokerij. Of ga digitaal je eigen
paling roken! Ook kun je leuke filmpjes en 3D-animaties bekijken. Heb
je na afloop van je (gratis) museumbezoek lekkere trek gekregen? Strijk
dan neer in het visrestaurant of buiten op het terras. Of haal iets lekkers
voor thuis in de viswinkel ernaast.
Voor groepen is er de Paling Experience in drie soorten arrangementen,
met bijvoorbeeld een rondleiding
en uitleg door een rookmeester en
aansluitend een vismenu.
> palingmuseum.nl

A50

A12
A12
A12
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| RANDMEREN

ZIN IN ZEE - Een zandstrand, haven, boulevard en hippe
strandpaviljoens – je vindt het allemaal in Harderwijk!
Toegegeven, deze oude Hanzestad ligt niet (meer) aan
zee, maar het water van het Wolderwijd is zeker zo
lekker. En bij uitstek geschikt om te zeilen, surfen en
kitesurfen. Waar wacht je nog op?

FLANEREN
Harderwijk en het water – ze zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Eeuwenlang klotste het zilte Zuiderzeewater tot aan de stadsmuur. Tegenwoordig stroomt het water vanuit de
Wolderwijd langs de wandelpromenades van de boulevard. Waar kun je
beter flaneren dan hier?! En langs de
eeuwenoude stadsmuur kun je kiezen
uit talloze gezellige terrassen. Geniet
van een glaasje wijn – met aan de ene
kant de eeuwenoude stadsmuur en aan
de andere kant het zacht kabbelende
water.

WATERSPORTCENTRUM
Met al dat water is Harderwijk zonder
twijfel hét watersportcentrum van de
Veluwe. Huur je eigen sloep of zeilboot,
of stap aan boord van een salonboot of
botter en geniet van een heerlijke dag
op het glinsterende water. Strand Horst
ligt om de hoek en is een bekende
surfspot, waar je ook je spullen kunt
huren. En voor een overnachting kun
je kiezen uit een van de gloednieuwe
havens vlak bij het historische centrum.

HEERLIJK HARDERWIJK |

VAN SIMPEL TOT STERREN - Foodies opgelet! Harderwijk
is the place to be als je van lekker eten houdt. Het wemelt
er van de leuke restaurants. En weet je wat het bijzondere
is? Deze Hanzestad is van alle smaken thuis! Van gegrilde
kippetjes in een gezellig eetcafé tot een exclusief fijnproeversmenu in een sterrenrestaurant. Kom het proeven!

DIKKE DIRCK
De Vischmarkt is zonder twijfel
het hart van culinair Harderwijk.
Hier stralen de (Michelin)sterren
van de stad bij ‘t Nonnetje en de
Basiliek. Geen andere stad op de
Veluwe heeft maar liefst twee
sterrenrestaurants. Maar ook in de
historische steegjes en straatjes
eromheen vind je leuke eetadresjes.
Dikke Dirck is the new kid on the
block. Gezellig eten en drinken –
en tussendoor kijk je in de zaak
je ogen uit vanwege de overvolle
retrostyle-inrichting.

VOLOP VIS
De geur van gerookte paling komt
je tegemoet, als je door de Vischpoort richting het water loopt. Hier
vind je – hoe kan het ook anders
– diverse visrestaurants. Van een
broodje paling tot een zeevruchtenschotel met langoustines – en
alles ertussenin! En hoe leuk is het
om je bootje aan te leggen in de
haven en jezelf te trakteren op een
goede bouillabaisse met geroosterd brood en rouille? Heerlijk
Harderwijk – kom het proeven!

STADSSTRAND
Hou je liever vaste zandgrond onder de
voeten? Dan is een potje beachvolleybal op het Stadsstrand meer iets voor
jou. Of volg in de vroege ochtend een
yogasessie of schilderworkshop aan het
water. ’s Avonds kun je op het Strandeiland lekker chillen en genieten van de
zonsondergang. En houd de UIT-kalender van Harderwijk in de gaten om de
Visserijdagen, Haringparty en andere
maritieme evenementen niet te missen!
> heerlijkharderwijk.nl

68

BEZOEKERS MAGAZINE

GASTRONOMISCHE
EVENEMENTEN
Bezoek een van de kleine en grote
(food)festivals van Harderwijk.
Evenementen als Culihoppen,
Harderwijk LIVE, Aaltjesdagen,
Visserijdagen, Blije Bietjes en het
Mossel Festival laten je genieten
van het beste wat Harderwijk te
bieden heeft!
> heerlijkharderwijk.nl
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| SHOPPEN IN HARDERWIJK

SHOP TILL YOU DROP – dat gaat je lukken in Harderwijk! In de
gezellige binnenstad vind je een groot en gevarieerd winkelaanbod. Wat vooral opvalt, zijn de kleinere zelfstandige ondernemers. Pareltjes van winkels waar je iets anders vindt dan
dertien-in-een-dozijn. Van luxe bakkerijen, ambachtelijke slagers
en eigenzinnige speciaalzaken tot leuke boetiekjes, charmante
woonwinkels en trendy modezaken. Shopsucces verzekerd!

SHOPPEN IN ARNHEM |

hot

STAP EENS BUITEN
DE GEBAANDE
WINKELPADEN

BELEEF DE 7 STRAATJES

HUIS & INTERIEUR

Natuurlijk vind je in de oude binnenstad
ook de grote winkelketens. Maar zoek je
goed, dan ontdek je aan de drukke winkelstraat de smalle toegang tot de 7 straatjes.
En daar ontvouwt zich een feestelijke
winkelwereld. Van de tijdloze stukken bij
modestore Jones tot likkebaardend mooi
servies bij Pollman. Neem ook even de tijd
om naar de etalages te kijken – soms van
museale kwaliteit. Tegenover de Engelse
winkel Hartley’s bijvoorbeeld verrijst in de
etalage een spookachtige verschijning met
een antieke stola om…
Is je portemonnee na al dat shoppen bijna
leeg? Duik dan de vintage megastore
Fabrics and More in, waar je unieke stukken vindt én per kilo kan inslaan. Typisch
Arnhem: customize na het shoppen je
aankopen bij De Schaar, het atelier van
de modevakschool even verderop aan de
Looierstraat. Zo weet je zeker dat je met
een unieke aanwinst en een schat aan
ervaringen rijker terug naar huis gaat.

Scandinavische merken
Bij Juut is een woonwinkel met vooral
Scandinavische merken. Je vindt hier
kussens, plaids, keukenartikelen, kaarsen,
zeepjes en mooie krijtverven voor een
stoer en landelijk interieur. Geniet ook van
de sfeer die dit prachtige 17de-eeuwse
pand uitstraalt.

FOOD & SPECIALITEITEN
Lekkerste boerenproducten
Op zoek naar de lekkerste boerenproducten? Stap dan binnen in een van
de schattigste winkels die je ooit hebt
gezien. In Het Melkhuisje vind je
producten zoals roomboter, kaas, jam
en honing, die vaak biologisch of op
kleine schaal zijn gemaakt.

KLEDING & SCHOENEN
Jonge ondernemers
Kijk je ogen uit in woon- en lifestylewinkel Concept Store No.7 met prachtige
producten van jonge ondernemers.
De collectie bestaat uit handgemaakte
cadeaus, mode, design-items, woonaccessoires en sieraden. Geniet tussendoor van
koffie, thee of sap en gezond lekkers.

KLEDING & SCHOENEN
Unieke collectie
De collectie van damesmodewinkel
Duelle is uniek, want de merken vind je
nergens anders in Harderwijk. Hier scoor
je gegarandeerd dat ene leuke jurkje, die
bijzondere shawl of dat supermooie jasje.
En op verzoek krijg je een persoonlijk
stijladvies.

UITERLIJKE VERZORGING
Exclusieve sieraden
Op zoek naar een mooi sieraad?
Edelsmid André Kap ontwerpt en
vervaardigt in zijn atelier de mooiste
creaties uit goud, platina, zilver, vaak
gecombineerd met diamanten en
gekleurde edelstenen. Zijn stijl is
exclusief, modieus en ambachtelijk.
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hot

Wat shoppen in Arnhem nét even anders maakt, zijn de talloze
kleinere ateliers en conceptstores waar voor je neus de mooiste
dingen worden gemaakt. De liefde voor handwerk en de invloed
van de ArtEZ-modestudenten zie je hier overal terug. Vooral
in het Modekwartier, midden in de knusse oude arbeiderswijk
Klarendal. Etalages vol. Met duurzame sweaters en shirts waarin je het liefst zou wonen, unieke high-end fashion, prachtige
woonspullen, tassen met een verhaal, vintage vondsten. Rondstruinend wil je al die ateliers en winkels wel in. Gewoon doen!
De makers vertellen je enthousiast en liefdevol over hun creaties.

WAT DE LOCALS JE TIPPEN
FROUFROU - MODEKWARTIER

Ieder weekend struint de eigenaresse de omgeving af, op zoek naar
de mooiste vintage kleding, nieuwe
accessoires, brillen – noem maar op.
Deze schatkamer wil je niet missen.
DOGXPERIENCE - MODEKWARTIER

Je viervoeter net zo stoer eigentijds
als jij? In deze studio, atelier én shop
ineen vind je handgemaakte tassen,
riemen en accessoires. Mode met
een bite, zodat jullie samen de show
stelen.
TRIXENREES - 7 STRAATJES

Authentiek Arnhems, het duo Trix en
Rees dat elkaar in 1982 op ArtEZ vond
en zich heeft ontwikkeld tot heerlijk
no-nonsens label. Met kleding die
opvalt en altijd goed valt.
BEZOEKERS MAGAZINE
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TOP 10 EVENEMENTEN |

WAAR OP DE KAART
8

Veluwemeer

6

IJssel

2

1 DODENHERDENKING • 4 mei

3

5 HEIDEWEEK EDE • 23 t/m 31 augustus

Apeldoorn

Loenen > oorlogsgravenstichting.nl

4 7

Op Nationaal Ereveld Loenen worden op 4 mei op een bijzondere
interactieve manier de doden herdacht. Aan de hand van persoonlijke
verhalen wordt stilgestaan bij de verloren levens. Deze herdenking is
geschikt voor jong en oud.

1

5 10

9

6 HET PODIUMSPEKTAKEL • 4 t/m 6 juli

Ede > heideweek.nl

Harderwijk > podiumspektakel.nl

Als de heide bloeit, barst er een feestweek los in Ede. Er zijn
optredens van bekende artiesten, folklorefeesten, braderieën
en de verkiezing van de Heidekoningin en -prinses.

Het Podiumspektakel neemt je met zang, spel, dans en show mee
in de geschiedenis van Harderwijk. In ‘Het verraad van Herderewich’
wordt de zwangere Anna beschuldigd van hekserij.

7 OUD VELUWSE MARKT • 11, 18 & 25 juli,
1, 8 & 15 augustus Barneveld > > oudveluwsemarkt.nl

Elburg > botterdagenelburg.nl

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal

TOP 10
EVENEMENTEN
2 ROOTS IN THE WOODS • 18 t/m 20 oktober
Apeldoorn > rootsinthewoods.nl
Back-to-basic midden in de Veluwse natuur rond Apeldoorn met
verrassend theater, goede muziek en bijzondere gezinsactiviteiten.

3 DRAKENBOOTFESTIVAL • 21 t/m 23 juni

Kom op bezoek bij een van de mooie
evenementen op de Veluwe. Hier vind
je een greep uit het aanbod en een
aantal van onze favorieten. Meer info?
> visitveluwe.nl/evenementen

4 BALLONFIËSTA BARNEVELD • 21 t/m 24 aug

Oude ambachten, een kindervlooienmarkt, een scala aan stands,
torenklimmen, een authentieke Barneveldse broodmaaltijd, boerenveilingen én veel muziek en dans. Er is elke donderdag ook een
optocht uit ‘grootmoederstijd’.

9 HOGE VELUWE WILDE WEKEN • 12 t/m 27 okt

8 BOTTERDAGEN ELBURG • 2e weekend van sept
De Botterdagen beginnen als de botters donderdag Elburg binnenvaren. Maak zelf een vaartocht op zo’n traditionele vissersboot of
bezoek een van de vele monumenten in het Hanzestadje.

10 STÖRRIG FESTIVAL • 26 en 27 oktober

Apeldoorn > grolschdrakenbootfestival.nl

Barneveld > ballonfiestabarneveld.nl

Het Nationale Park De Hoge Veluwe > hogeveluwe.nl

Ede > storrig.nl

Overdag racen drakenboten met 16 roeiers en een trommelaar
over het Apeldoorns kanaal, ’s avonds zijn er optredens van bands
in het Zwitsalpark.

Zo veel luchtballonnen zag je nog nooit eerder bij elkaar. Bijna 50
heteluchtballonnen in allerlei bijzondere vormen gaan de lucht in.
Het is mogelijk om mee te varen.

Tijdens de Hoge Veluwe Wilde Weken staat alles in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe in het teken van wild. Denk aan wilde dieren
spotten en wild eten en voor de kinderen: wild spelen.

Störrig Festival brengt een culinaire ode aan de Veluwe. Proef
wilde bieren en gerechten gekookt op open vuur of doe mee
met een van de workshops.
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10X UIT IN APELDOORN |
1

2

De ‘hoofdstad van de Veluwe’
heeft het beste van twee werelden: een schitterend buitengebied met bos, heide en water,
maar ook: een binnenstad met
boetiekjes, cafés, concert- en
danspodia, galerieën, grote
modeketens, musea, restaurants,
festivals, stadswandelingen en
nog veel meer! Kom downtown
Apeldoorn om te proeven,
chillen, shoppen en genieten!

1

• Leienplein 7 : warme gezelligheid
met de drukte van de stad eromheen
en met een gevarieerd restaurantaanbod van tapas tot Hollandse pot.
• Caterplein: populair uitgaanshart van
Apeldoorn, met cafés, restaurants en
een bioscoop. Dé hotspot voor
speciaalbiertjes en late-night fun.

3

Wist je dat Apeldoorn met de Hoofdstraat
en alle straatjes en pleinen daaromheen
meer dan 2 kilometer winkelgebied heeft?
Waar je in de Hoofdstraat vooral grote
ketens vindt, zie je in zijstraatjes kleinere,
unieke winkels, met een gespecialiseerd
aanbod van fashion, bloemen, outdoor,
eten & drinken, sieraden, interieur enzovoorts.

STADSTUINEN

In de binnenstad vind je bijzondere en
verborgen stadstuinen waar je heerlijk
kunt borrelen, lunchen en dineren. Ga ze
ontdekken!
7

• Stadstuin van Eigen: een fijne en
groene oase, verstopt achter de levendige winkelmuren van de Korenstraat.
Korenstraat 112
• Artcafé Sam Sam 2 : mooie binnentuin waar in de zomer vaak optredens
plaatsvinden. En de zelfgemaakte
soep van eigenaresse Anja op zondag is
een warme aanrader!
Van Kinsbergenstraat 17
• ’t Cafeetje van Marja: een inspiratievolle plek in kleurige Ibiza-stijl waar
altijd van alles te doen is! Liever zon?
Pak dan een stoel op het terras aan de
voorkant. Hoofdstraat 166

2

• Raadhuisplein 1 : mooi besloten
plein met een nostalgische sfeer, in
het hart van de stad en met een fraai
en sfeervol uitzicht op het voormalige
Raadhuis.
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HIPPE HORECAPLEINEN

Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt.
Tijd om een terrasje te pikken en te kijken
naar alle mensen die voorbij komen.
Welke kies je?
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KILOMETERS WINKELPLEZIER!

6

5

WINKELCENTRUM ORANJERIE

Wil je lekker overdekt en verwarmd
winkelen? Stap dan binnen in winkelcentrum Oranjerie in hartje centrum. Hier
heb je gegarandeerd uren shoppingplezier! Maar let op: om de Oranjerie nog
sprankelender te maken, wordt er tot aan
de zomer druk verbouwd. Toch zijn veel
leuke winkeltjes gewoon open. En na de
zomer mag je nog meer nieuwe winkels
in de Oranjerie verwachten!
> winkelcentrumoranjerie.nl

6

PROEF DE STAD!

Trendy, authentiek, Hollandse pot, exotische wereldkeuken – alles is mogelijk in
culinair Apeldoorn! In het centrum vind je
gezellige eetcafés en restaurants. Ontdek
ook de Van Kinsbergenstraat, in de volksmond beter bekend als ’t Proefstraatje,
met diverse adresjes. Niet te missen zijn:

SHOPPING HOTSPOTS

• Dames: stijlvolle, vrouwelijke kleding
die ook betaalbaar is – dat maakt
winkelen bij het Fashion Café tot een
feestje. Bij Stijlparadijs vind je stijlvolle en hippe kleding die je niet in elke
winkelketen tegenkomt.
• Interieur: In de Paslaan zit LAB02: een
conceptstore in hartje binnenstad vol
hippe, betaalbare lifestyle- en interieurspulletjes waar je blij van wordt. 
• Mannen: efficiënt shoppen doe je in
Mansion24 3 , want alles wat je nodig
hebt, vind je hier: muziek, een kapper,
café én stoere menswear. Bij herenmodezaak State of Art scoor je poloshirts,
blazers en overhemden voor mannen
met een actieve levensstijl.
Neem een kijkje bij WortelWoods in
de authentieke Asselsestraat of bij
schoenenzaak Oxener City Shoebox in
de Korenstraat. En ontdek WAAR in de
Marktstraat, met veel eerlijke cadeautjes
voor jezelf. En kom nog ‘ns terug, want
het winkelhart van Apeldoorn is volop in
beweging en er komt regelmatig weer
een nieuw adresje bij!
> apeldoorn-binnenstad.nl/winkelen

• Rembrandt: op deze plek in de
Marktstraat ben je aan ‘t juiste adres
voor een serieuze tosti, diverse theeën,
borrelplanken en een goed glas wijn.
Marktstraat 3a
• Klein Berlijn 4 : een hippe stek voor
goede koffie en lekker eten met
uitgebreide saladebar. Hoofstraat 34
> apeldoorn-binnenstad.nl/horeca

7

JUGENDSTIL

Als je de blik in de binnenstad iets
hoger richt, zie je prachtige Jugendstilgevels 5 . Deze kunststroming was heel
populair in de periode van 1890 tot 1914.
Kenmerken zijn grote glasoppervlakken,
asymmetrische vormen en veel versieringen, vooral met bloemen en vogels.
Een sterk staaltje vind je boven Paprika
(Hoofdstraat 103), met oranje en paarse
lelies. Ook een beauty is Hoofdstraat 13,
met kleurige bloemversieringen in het
glas-in-lood.
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| 10X UIT IN APELDOORN

DE VELUWE SPECIALIST |

7

8

8

STADSWANDELINGEN

SPEELS

Op zoek naar boeiende achtergrondverhalen en leuke weetjes? Boek dan een
stadsrondleiding met een ervaren gids. Je
hoort van alles over de geschiedenis van
de stad, je leert interessante feitjes en je
ontdekt unieke plekken. Elke zondag (van
april t/m oktober) om 14.00 uur kun je
aansluiten vanaf het Raadhuisplein. Aanmelden onder 8 personen is niet nodig.
Kosten € 4,00 en € 2,00 voor kinderen.
> apeldoornsgidsencollectief.nl

KIDSPROOF FESTIVALS

ESCAPE TOUR DOOR DE STAD
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10 ‘UIT IN APELDOORN’-APP
In één oogopslag zien wat de leukste
Uit-tips zijn in Apeldoorn en omgeving?
Profiteren van speciale deals en op
elk willekeurig moment van de dag de
Uit-agenda raadplegen? Dat kan allemaal
met de ‘uitinapeldoorn-app’ 10 ! In de
app vind je alles wat je moet weten voor
een onvergetelijk bezoek aan Apeldoorn.
De app is gratis gratis te downloaden in
de App Store en Google Play.

Bungel je liever tussen de bomen?! Dat
kan in het fonkelnieuwe Adventurepark
Veluwe in Harderwijk! Met als klapstuk
de unieke rollercoaster zipline. Een
tokkelbaan van maar liefst 200 meter, die
zich als een achtbaan tussen de bomen
door slingert. Behalve een klimbos heeft
het Adventurepark ook een free fall van
15 meter en een duo-zipline. En speciaal
voor kinderen is er een attractie voor
jonge avonturiers. Maak het mee!
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• Zeepkistenracefestival 7
do 30 mei - Orderbos
Of je nou naar de zeepkistenrace wilt
kijken, mee wilt doen met verschillende
activiteiten, theater wilt kijken, koopjes
wilt jagen op de kofferbakverkoop of
gewoon een drankje wilt doen in de
zon: er is voor elk wat wils.
• Drakenbootfestival 8
za 22 t/m zo 23 juni - Zwitsal
Geniet van drakenbootraces, optredens
en een heus drakenland voor kinderen!
•R
 oots in the Woods 9
vr 18 t/m zo 20 okt - Beekpark
Vier de herfst in Apeldoorn met theater,
muziek, cabaret, kindervoorstellingen
en Veluwse lekkernijen.

Ca

Lekker door de binnenstad struinen en
ondertussen geheimen van de stad
Harderwijk ontrafelen? Ga op pad met
vrienden of familie en speel de Escape
Tour op een smartphone of iPad! Ontdek
samen alle hoeken en gaten van de
stad. Met als doel: de geheime doorgang
vinden! Los interactieve vragen en opdrachten op en speel met je team naar de
oplossing toe. Maar de klokt tikt door: je
hebt slechts twee uur om te ontsnappen!

V li jt se w e g

Apeldoorn is een echte evenementenstad
met voor ieder wat wils. Ben je op zoek
naar leuke festivals met kinderen?
Hieronder 3 tips!

rg
e
St n
r.

9

GENIETEN

> adventureparkveluwe.nl

S tatio n sSTATI ON
Ple in
A P E LDOOR N

9

TIP! Naast Adventurepark Veluwe vind
je de Veluwe Specialist. Hier koop je
tickets voor het Adventurepark en boek
je de Escape Tour Harderwijk. Verder
kun je er een bijzonder vervoermiddel
huren om de Veluwe te verkennen. Denk
bijvoorbeeld aan een E-mountainbike,
E-loopfiets, E-bike of E-chopper.
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| DE ALLERLEKKERSTE MENUKAART!

CULINAIR |
1

WILD ETEN OP DE VELUWE
Wild eten doe je natuurlijk het beste op
de Veluwe. Bijvoorbeeld in restaurant
Planken Wambuis, een van de bekendste wildrestaurants van Nederland. Een
warme ambiance met veel hout, comfortabele leren stoelen bij de open haard, en
kunst aan de muur die goed past bij het
omringende natuurgebied. De keuken
werkt met eerlijke biologische ingrediënten en producten uit de streek. Of het nu
een high-tea of high-wine is, of een lunch
of diner: Planken Wambuis is heerlijk
culinair genieten. En wist je dat je vanuit
het restaurant per fiets of wandelend in
no time in natuurgebied Planken Wambuis of op de Ginkelse Heide zit? Ook het
Kröller-Müller Museum en Het Nationale
Park De Hoge Veluwe liggen om de hoek,
net als Burgers’ Zoo en het Nederlands
Openluchtmuseum. En voor de deur vind
je oplaadpunten voor elektrische fietsen.

RESTAURANT DE OSSENSTAL

DE WALDHOORN

• Verlengde Arnhemseweg 146 Ede
• 026-4821251 • plankenwambuis.nl

• Ossenweg 10 Epe
• 0578-610199 • ossenstal.nl

• Dorpsstraat 2, Otterlo
• 0318-591239 • de-waldhoorn.nl

Op 800 meter van de snelwegen A12 & A50
en daarmee dé ideale afspreeklocatie van de
Veluwe. De keuken werkt met verse, lokale en
biologische ingrediënten.

Midden in het prachtige bosgebied van ’t Eperholt ligt dit unieke restaurant De Ossenstal.
Geniet van de heerlijkste pannenkoeken en
natuurlijk meer!

De ontmoetingsplek voor fietsers en wandelaars bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Gastvrij restaurant met zonnig terras en lokale
producten.

4

5

WAAR OP DE KAART
5

MMM...DE ALLER,
ALLERLEKKERSTE
MENUKAART VAN
DE VELUWE!
Een knapperend haardvuurtje, heerlijk eten, een
goed glas wijn. Op culinair gebied biedt de Veluwe
je eindeloos veel mogelijkheden. Van gezellige bistro’s
tot sfeervolle restaurants en hippe bars waar het
uitstekend toeven is.

Culinaire hoogstandjes vind je in een van de sterrenrestaurants die
de Veluwe rijk is in bijvoorbeeld Harderwijk en Vaassen. Restaurant
Het Roode Koper in Leuvenum maakt sinds 2018 onderdeel uit van
de Alliance Gastronomique. Liever een Veluws biertje met bitterbal
van Veluwse bodem? Ook dat kan!
Er wordt op de Veluwe steeds meer gewerkt met erkende streekproducten. En dat proef je! De Veluwe heeft immers een oerbodem
die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld tot een minerale
schatkamer, waarin de heerlijkste ingrediënten groeien. Dat is puur
Veluwe!
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RESTAURANT PLANKEN WAMBUIS

CULI-ART MET INGREDIËNTEN VAN EIGEN BODEM

> plankenwambuis.nl
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Veluwemeer
IJssel

4

Apeldoorn

BRASSERIE STAVERDEN
• Uddelermeerweg 2, Ermelo
• 085-4864001 • beleefstaverden.nl

Brasserie Staverden ligt midden in de kasteeltuin van landgoed Staverden. Of je nu komt
wandelen, fietsen, genieten van de zon op
ons terras of uitgebreid dineren; iedereen is
welkom!

RESTAURANT DE HAAS
• Jufferenstraat 21, Elburg
• T 0525-681737 • restaurantdehaas.nl

3

Ede

1

IJssel

Nederrijn

Arnhem

Het restaurant, in het centrum van Elburg, voor
een heerlijke lunch of diner. Ruime porties en
kwaliteitsproducten én veel speciaalbieren
van de tap.

Pannerdensch
kanaal

PROEF DE NK-PANNENKOEK!
Heb je hem al eens geproefd? De Veluwse pannenkoek
met spek, ham, salami, champignons, paprika ui en kaas?
Hij staat op de kaart van pannenkoekenrestaurant
’t Jagersnest in Ermelo. Een kleine en knusse locatie,
alsof je in een gezellige huiskamer zit. En de pannenkoeken
worden gebakken door een Nederlands kampioen!
Chef-kok Gillian Wilkens won in 2015 de Nationale Kampioenschappen pannenkoeken bakken! Daarom staat haar
bejubelde NK-pannenkoek met verse aardbeien en Italiaanse
merengue nog steeds op het menu. Daarnaast heeft elk
seizoen zijn eigen pannenkoek. bijvoorbeeld met vers fruit
dat is gemarineerd in Grand Marnier. En geen paniek als je
liever iets anders eet dan flensjes. Op de kaart staan ook
andere gerechten van goede kwaliteit. > vdbholiday.com
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ERKEND VELUWSE STREEKPRODUCTEN |

ECHT

ONTDEK DE STREEKPRODUCTEN TIJDENS
EEN FIETS- OF WANDELROUTE

VELUWE
Erkend Veluwse Streekproducten - producten die stuk
voor stuk worden gemaakt
door mensen met heel veel
liefde en passie voor wat ze
doen. Samen staan ze voor
ambachtelijk gemaakte producten: ingrediënten uit de
omgeving, lokaal gemaakt en
dát proef je! De pure smaak
druipt van het vlees, de vis
en de zuivel af. En een heerlijk Veluws streekproduct als
bier en wijn is een streling
voor de tong. Erkend Veluwse
Streekproducten staan op de
menukaart van veel Veluwse
restaurants en andere horecagelegenheden.
STRENGE EISEN
Een Erkend Veluws Streekproduct
komt echt van de Veluwe. De grondstoffen waarvan de producten worden
gemaakt, komen van de Veluwe. Ook
het vlees is afkomstig van dieren die op
de Veluwe zijn geboren of ten minste
het grootste deel van hun leven daar
hebben geleefd. Bereiden, sorteren en
verpakken, het gebeurt allemaal op de
Veluwe.
Er gelden strenge eisen voor dierenwelzijn, duurzaamheid en gebruik van
water en energie. Pas als het bedrijf en
het product aan al die eisen voldoen,
krijgen zij het keurmerk ‘Erkend Veluws
Streekproduct’. Je herkent de producten
makkelijk aan het ‘stempel’ op het
product, het etiket of de verpakking.
Dat predicaat is overigens ook weggelegd voor een aantal non-food producten als Veluwse vachten en Veluws
hout.

Vergeet niet een tas vol van de prachtige producten
mee te nemen. Dan kun je nog lang van de echte
Veluwe nagenieten! >routesopdeveluwe.nl

A28

A50

23 ERKEND VELUWSE
STREEKPRODUCENTEN

A28

15
Veessen

ERKENDE ZUIVEL EN PLUIMVEE
1. IJS VAN CO - Hoenderloo
2. GEITENBOERDERIJ DE GROOTE STROE - Stroe
3. DE LANKERENHOF - Voorthuizen
4. OUWENDORPERHOEVE - Garderen
5. LANDWINKEL IJSSELOORD - Arnhem
6. DE GROOTE VOORT - Lunteren

A28

11 Emst

Ermelo

Elspeet

13

4 21
Garderen

A28

Apeldoorn

Vaassen
A1

3

2

A1

10

17

Stroe

9

A50

Ugchelen

Hoog Buurlo

A1

Voorst

18
1

12

16

Hoenderloo

Wekerom

Loenen

Otterlo

6
Lunteren

A50

ERKENDE GRAANPRODUCTEN
19. BAKKER PIET - Elspeet
20. TOM VAN OTTERLOO - De Steeg, Arnhem
NOG MEER ERKENDE PRODUCTEN
21. VELUWSE VACHTEN - Garderen
22. IMKERIJ ‘T HAAGJE - Epe
23. WELNA BOUWHOUT - Epe

Oene

A50

19

8

Voorthuizen

ERKEND VIS/VLEES
11. FORELLENKWEKERIJ ‘T SMALLERT - Emst
12. ECOFIELDS - Wekerom
13. JAN’S VLEES HORECASLAGERIJ - Vaassen
14. SLAGERIJ TER WEELE - Oene, Emst
15. NATUURBOERDERIJ VILLA BAKHUIS - Veessen
16. VER. NATUURMONUMENTEN - Loenen
17. STAATSBOSBEHEER - Schaapskooi Hoog Buurlo
18. VELUWS BLONDE VLEES - Loenen

14

Epe

ERKENDE DRANKEN
7. WATER159 - De Steeg
8. WIJNGAARD TELGT - Ermelo
ERKENDE LANDBOUWPRODUCTEN
9. DE KOLKE - Voorst
10. V
 AN DER VALK HOTEL APELDOORN
DE CANTHAREL - Ugchelen

22

23

A12

20

Ede

7
De Steeg

A12

Bezoeklocatie
streekproducent

Arnhem

20

A12

5

Wageningen

Deze streekproducent
is niet te bezoeken

> echtveluwe.nl
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FUN FOR KIDS |

fun

Voor kinderen is de Veluwe één groot speelparadijs. Klim in
een speeltuin of klimbos, spot gekke dieren in de dierentuin
of ga lekker de natuur in en ontdek al spelend hoe mooi de regio
is. Zit het weer tegen? Bezoek dan een interessant museum.
Leuke en leerzame avonturen liggen hier voor het oprapen!

BOUNZ APELDOORN

KOM JUMPEN
BIJ BOUNZ!
Zin om te jumpen? Kom naar Bounz Apeldoorn!
Het indoor trampolinepark beschikt over twee
arena’s: een grote arena met 32 trampolinevelden en een 24 meter lange tumblingbaan,
en een kleinere arena met 12 velden en een
kortere tumblingbaan. Vlieg door de lucht,
maak salto’s en land veilig in de Airbag of
Foampit! Onder toezicht van een Bounzmaster
kun je in de grote arena vrij springen en tricks
oefenen. In de kleine arena speel je met een
groepje dodgeball, trefbal in een modern jasje.
En het leuke is dat de schuine wanden van
beide arena’s gemaakt zijn van trampolines,
dus dat geeft een derde dimensie! Tussendoor
en na afloop is er ook voldoende ruimte om
gezellig met elkaar te chillen, lekker met een
kop koffie, frisdrank of snack. Kortom: kom
jumpen en geniet van sport, spel en fun!

OUWEHANDS
DIERENPARK

UR
PROEFTO
EVELD”
KER BARN
“KIP LEK

PROEFTOUR
KIP LEKKER

> bounz.nl/apeldoorn

SCHATEILAND:
SPEELS & EDUCATIEF
Wist je dat Ouwehands Dierenpark de enige plek in Nederland is waar
je reuzenpanda’s kunt bewonderen? Ontmoet de reuzenpanda’s Xing Ya
(het mannetje) en Wu Wen (het vrouwtje) in het prachtige reuzenpandaverblijf Pandasia. Dit onderkomen is uitgeroepen tot het mooiste reuzenpandaverblijf ter wereld! Bekijk hoe de reuzenpanda’s spelen, luieren en
grote hoeveelheden bamboe eten. Leer in Pandasia ook meer over andere
Aziatische diersoorten, zoals de koeskoes, kleine panda en muntjak.
In Expeditie Berenbos ontdek je meer over de wereld van de beer. En in
Gorilla Adventure klim en klauter je tussen de gorilla’s! Hang je liever de
beest uit? Dan ben je op RavotAapia op je plek, want dit is de grootste
overdekte speeljungle van Europa. Zeker weten dat jij je vermaakt in
Ouwehands Dierenpark. Beleef een dag vol dierbare ontmoetingen!
> ouwehand.nl
82
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Heb je de zeilen gehesen? En zit iedereen in het kraaiennest? Gooi dan de
trossen los, de piraten komen eraan! Deze stoere zeelui zijn voor niets of
niemand bang. En ze zijn dol op schatten. Vooral op goud, zilver en edelstenen. Tijdens je bezoek aan SchatEiland Zeumeren ga je terug in de tijd,
terug naar de Gouden Eeuw. Een tijd van zeevaart, onbewoonde eilanden,
verborgen schatten en piraterij. Schateiland is het grootste overdekte speelparadijs in piratenstijl. Je kunt er urenlang klimmen en klauteren, springen
en glijden, schatgraven met de kapitein, goud zoeken, schieten met kanonnen, heuse zeemansgevechten voeren en nog veel meer! Je kunt je ook als
piraat laten schminken. En je leert er hoe het leven was aan boord van een
17de-eeuws VOC-schip. Schip ahoy, stap je aan boord?
> schateiland-zeumeren.nl

WWW.GOBARNEVELD.NL

Zin in een lekkere fietstocht? Doe dan de
Proeftour Kip Lekker Barneveld! Met een
noordelijke route van iets meer dan 50 kilometer en een zuidelijke variant van ruim 41
kilometer kom je langs de mooiste plekken van
de West-Veluwe. In de routebeschrijving (op
te halen bij een van de drie Toeristisch
Informatie Punten) vind je tips voor afstapplaatsen die – hoe kan het anders – te maken
hebben met de kip en het ei. Zoals het
Nederlands Pluimveemuseum. Of het diervriendelijke pluimveebedrijf Rondeel, waar je
kunt zien hoe kuikens uit het ei kruipen.
Ook zijn 12 leuke horeca-adresjes in het
routeboekje opgenomen. Gebruik hier de
vouchers uit het boekje, waarmee je korting
krijgt op eiergerechten. Van een uitsmijter en
boerenomelet tot eieren in tomatensaus met
artisjok. Allemaal even lekker! Geen goed weer
om te fietsen? Doe dan de autopuzzelrit Kippenrally Barneveld! Een roadtrip met rebussen.
Lever alle goede rebusoplossingen in (een
eitje!) en maak kans op een weekendje weg
in de gemeente Barneveld!
> www.gobarneveld.nl
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| ACRESS

fun

APENHEUL |

fun

BINNENKORT IN APELDOORN!
Het family entertainment center Zero55
opent medio 2019 zijn deuren in Apeldoorn! Kijk op zero55.nl/apeldoorn en
kom e-karten, glowbowlen en nog
veel meer!

> apenheul.nl

EEN BOS VOL LOSLOPENDE APEN
– DAT IS APENHEUL!
Meer dan de helft van de apen loopt zomaar los
tussen de bezoekers. Doodshoofdaapjes, rode brulapen en ringstaartmaki’s kun je dus van heel dichtbij
ontmoeten. En tijdens de presentaties van de dierverzorgers kom je meer over de dieren te weten.

KOM NAAR BINKY!
Allergróóóótste
openluchtbad
van Nederland!
Het groenste, grootste (en mooiste!) openluchtbad van Nederland – dat is het
Boschbad in Apeldoorn! Hier plons je in een 50-meterbad met twee duikplanken, een
recreatiebad met twee glijbanen en een waterspeeltuin, én nog een peuterbad voor
de allerkleinsten. Eromheen vind je speeltuintjes, een midgetgolfbaan, volleybalveld,
voetbalveld, tafeltennistafels, en natuurlijk prachtige ligweides onder zoetgeurende
dennenbomen. Combineer je bezoek met Stadspark Berg & Bos: ’s ochtends wandel
je in het bos, ’s middags neem je een verfrissende duik in het kristalheldere water
onder een stralende zon. Als dat geen topdag wordt! > boschbad.nl

Beleef Stadspark
Berg & Bos!

Apen kijken is grappig, leerzaam én herkenbaar.
Want van alle dieren lijken apen het meest op
mensen. Grote kans dus dat jij je ook in een van
de apen uit Apenheul herkent.

Hé, jij daar… Kom ‘ns achter dat beeldscherm vandaan! Kom naar Binky! Binky
is een kinderparadijs in Apeldoorn met
toffe attracties en een kinderboerderij.
Je kunt er je eigen hut bouwen, klimmen
en klauteren in een uitdagend parcours,
skelteren, en trampoline springen. Of
met je ouders een balletje slaan op de
midgetgolfbaan of lekker waterfietsen. En
in de kinderboerderij ontmoet je alpaca’s,
ezels, schapen, konijnen, kippen en andere vreemde vogels. Ook leer je van alles
over deze dieren, bijvoorbeeld waar ze
vandaan komen en wat ze eten. Kortom:
maak je ouders enthousiast en zet koers
naar Binky! > binky.nl

Wist je dat Stadspark Berg & Bos veel
meer is dan de entree naar Apenheul
en klimbos? In dit Apeldoornse park
kun je van alles doen en beleven!
Er is een speelweide met stoere
klimtoestellen waar je je lekker kunt
uitleven. Iets verderop staat de hoogste uitkijktoren van de Veluwe. Na een
forse klim word je beloond met een
spectaculair uitzicht. Liever met
beide benen op de grond? Volg dan
een van de wandelroutes, bijvoorbeeld het Kidspad. En wie weet,
kruist een zwijn of ree je weg. Of kom
naar een van de zomerse evenementen, zoals het Openlucht Filmfestival
waar je de nieuwste bioscoophits ziet
op een mega-filmdoek!

HERKEN JEZELF
IN APENHEUL!

OP WELKE AAP LIJK JIJ?
In Apenheul ontdek je zo’n 35 soorten apen.
En ze zijn allemaal anders. Ben jij net zo sterk en
stoer als een gorilla? Houd je net zo van creatieve
(denk)spelletjes als een orang-oetan? Is jouw energie
ook nooit op, net als die van een doodshoofdaap?
In Apenheul kom je erachter!

APENHEUL IS MÉÉR
Veel apensoorten die je in Apenheul ontmoet, worden
in het wild met uitsterven bedreigd. Daarom ondersteunt het Apenheul Natuurbehoudfonds wereldwijd
projecten om de apen en hun leefgebied te beschermen. Zo heeft dit fonds boeren in Peru getraind om
duurzame koffie te verbouwen. Zij hoeven nu geen
nevelwoud meer te kappen voor hun inkomsten en
zo blijft het leefgebied van de zeldzame geelstaartwolaap behouden. In Apenheul én in haar duurzame
congreslocatie De St@art geniet je van de duurzame
Lazy Monkey koffie van deze Peruaanse boeren.

Met de duurzame Lazy
Monkey koffie steun je
de Peruaanse boeren!
Het Apenheul Natuurbehoudfonds is
wereldwijd actief

> bergenbosapeldoorn.nl
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| STREET JUMP EN MONKEY TOWN

KINDERPRETPARK JULIANATOREN |

fun

Met meer dan 60 attracties, veel spectaculaire shows en grote
evenementen zorgt Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn
voor een onvergetelijke dag. En het is natuurlijk dé plek waar
je je favoriete tv-sterren Jul & Julia in het echt ontmoet!

fun

STREET JUMP APELDOORN
Jumpen is fun en fitness tegelijk! In het indoor trampolinepark
van meer dan 2.000 vierkante meter spring je van de ene
trampoline op de andere. Dit doe je op een van de tien verschillende area’s. De trampolinevelden zijn geschikt voor iedereen
tussen de 7 en pakweg 77 jaar en zijn er voor elk niveau. Oefen
eindeloos je nieuwe stoere tricks. Of spring een uurtje om lekker
te ontspannen. In Street Jump Apeldoorn kan het allemaal! Je
kunt kiezen uit een Big Airbag, Dodge Ball, Fun Area, Half Pipe,
High Performance Wall, Jump Carrousel, Tumbling Lane, Ninja
Parcours en nog andere Jump-extra’s. Even op adem komen?
Strijk dan neer in de gezellige loungebar. Neem een koffie of
iets fris, een frietje of snack. Of gezonde producten zoals vers
belegde broodjes of sapjes. En vanaf het terras heb je een goed
uitzicht op alle jump-area’s.
> streetjumpapeldoorn.nl

INDOOR
SPEELPARADIJS
MONKEY TOWN
Klimmen en klauteren – dat is corebusiness bij
Monkey Town! In de indoor speelparadijzen in
Apeldoorn en Voorthuizen kun je je lekker uitleven. Er zijn gigantische klim- en klautertoestellen vol uitdagende tunnels en geheime gangetjes. Roetsj van glijbanen, speel met superlego,
ravot in de ballenbak, spring op trampolines en
luchtkussens of los het mysterie van de Escape
Room op! Wie zei dat binnen spelen niet leuk
kon zijn?! De allerkleinsten kunnen terecht in
een grote peuterhoek, die speciaal ook voor de
ouders extra overzichtelijk is ingericht. In de
Apeldoornse Monkey Town vind je bovendien
een extra grote voetbalkooi en… Fun Climb:
een laagdrempelige klimactiviteit vol uitdaging
en fun! Klik je vast en klim (veilig) naar 7 meter
hoog. Of spring van het platform op 5 meter
hoogte naar de banaan. Voor je ouders is er in
beide vestigingen een gezellig horecagedeelte
met gratis wifi, heerlijke versebonenkoffie, en
een uitgebreide menukaart. Dus jij hebt tijd
genoeg om lekker je gang te gaan…
> monkeytown.eu/apeldoorn
> monkeytown.eu/voorthuizen
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NIEUW... DE
VRIJE-VALTOREN!
Waar ga je beginnen? Eerst van die
stoere supersnelle achtbaan af? Met
een duizelingwekkende vaart over de
bochtige baan naar beneden roetsjen?
Vergeet niet om onderweg even te
zwaaien naar je fans op de grond!
Iets verderop vind je de Safaribaan.
Daar kun je achter het stuur van een
camouflagewagen kruipen en op
safari gaan!

ALLERKLEINSTEN
Voor de allerkleinsten is er ook van alles te
beleven. Rij mee in de Jul’s Stones Baan
of stap als een echte cowboy op je eigen
paard in de Paardenbaan! Nog nooit

een kabouter in het echt gezien?
Rij dan mee op de rug van een egel
door Kabouterwonderland. Of stap als
een piloot in je eigen helikopter en
vlieg door het hele park!

Voor de echte diehards is er dit
seizoen een nieuwe attractie: de
vrije-valtoren! Samen met andere
waaghalzen neem je plaats in een bakje
rondom de toren. Eerst word je rustig
omhoog getakeld. Eenmaal boven blijft
het bakje even hangen… waarna het
in een vrije val en draaiend om zijn as
naar beneden stort.

JE FAVORIETE TV-HELDEN
Ze zijn dagelijks op televisie te zien:
Meneer Kaasgaaf, Mevrouw Suikerspin,
Jul & Julia. En in het pretpark zelf kun je
ze in levende lijve tegenkomen tijdens
een Meet & Greet of een spectaculaire
show! Geef ze een dikke knuffel en
maak een selfie met ze zodat je die aan
iedereen kunt laten zien.
> julianatoren.nl
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| BIJZONDER EN EXCLUSIEF

BIJZONDER
& EXCLUSIEF
DINEREN

OVERNACHTEN - HOTELS |

WAAR OP DE KAART

BIJZONDER
& EXCLUSIEF
OVERNACHTEN

1

2

Veluwemeer
IJssel

1

Vind een warm welkom in de luxe
hotels op de Veluwe. Kom tot rust
en geniet op de beste locaties van
de comfort, heerlijke wellness of
ontdek de Veluwe vanaf prachtig
gelegen locaties. Samen dineren?
Ervaar de culinaire hoogstandjes in
één van de Veluwse toprestaurants.

4
Apeldoorn

De Veluwe telt vier Van der Valk
Hotels. Door steeds te vernieuwen
maakt Van der Valk comfort
toegankelijk. Gastvrijheid zit in
de genen van de Van der Valk
familie. Daarom voelt Van der
Valk altijd vertrouwd en toch
elke keer anders.

3

2

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

LEKKER: DIT ZIJN DE
BESTE VELUWSE
RESTAURANTS

Pannerdensch
kanaal

1

2

In de lijst van 100 beste
restaurants in Nederland:

VAN DER VALK HOTEL
APELDOORN - DE CANTHAREL

VAN DER VALK HOTEL
HARDERWIJK

• Van Golsteinlaan 20, Apeldoorn
• T 055-5414455 • vandervalkapeldoorn.nl

• Leuvenumseweg 7, Harderwijk
• T 0341-801010 • hotelharderwijk.com

Vanaf De Cantharel ga je via een pad
rechtstreeks de Veluwe op voor een mooie
wandeling, een koetsrit, een fietstocht of
een picknick in het bos.

Overnacht in de luxe en comfortabele
kamers met rainshower en whirlpool.
Laat je verwennen in het sfeervolle
restaurant, de hotelbar of het terras.
3
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4

Veluwemeer

2

3 > De Leest, Vaassen ***
33 > ‘t Nonnetje, Harderwijk **
46 > Het Koetshuis, Bennekom *
49 > Het Roode Koper, Leuvenum *
55 > De Kromme Dissel, Heelsum *
59 > Basiliek, Harderwijk *
74 > O Mundo, Wageningen
87 > De Echoput, Hoog Soeren
100 > De Steenen Tafel, Arnhem

IJssel

Apeldoorn

1

LANDGOED HOTEL
HET ROODE KOPER

HOTEL DE STERRENBERG

• Amsterdamseweg 505, Arnhem
• T 026-4821100 • hotelarnhem.nl

Hotel de Sterrenberg is een mooi 4-sterren
hotel aan de rand van Het Nationale Park
De Hoge Veluwe met een uitstekende
keuken en heerlijke wellness.

Te midden van 3.000 hectare bos vind je
Het Roode Koper, een stijlvol hotel voor
natuurliefhebbers, culinaire fijnproevers en
gezinnen met kinderen.

VAN DER VALK HOTEL
APELDOORN

VAN DER VALK HOTEL ARNHEM

• Houtkampweg 1, Otterlo
• T 0318-591228 • sterrenberg.nl

• Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 82, Ermelo
• T 0577-407393 • roodekoper.nl

Meer geweldige restaurants

4

Ede

IJssel

3

Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal

Van der Valk Hotel Arnhem bevindt zich
midden op de Veluwe en is hierdoor de perfecte
uitvalsbasis voor natuurliefhebbers,
fietsers en wandelaars.

• Landgoedlaan 26, Apeldoorn
• T 055-8000800 • valkhotelapeldoorn.nl

Het nieuwe Van der Valk Hotel Apeldoorn is
de uitvalsbasis voor een weekend weg op de
Veluwe. Je kunt er overnachten en heerlijk
lunchen en/of dineren in het restaurant.

> lekker500.nl
3
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Veluwemeer

IJssel
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87
Apeldoorn

KASTEEL ENGELENBURG
• Eerbeekseweg 6, Brummen
• T 0575-569999 • engelenburg.com

Ede 46
Nederrijn

74

IJssel

55

100
Arnhem
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Kasteel Engelenburg is een bijzonder hotel
met golfbaan en conferentie faciliteiten, maar
ook een mooie locatie voor een huwelijk of
weekendarrangement.

HOTEL EN RESTAURANT
DE ECHOPUT
• Amersfoortseweg 86, Apeldoorn
• T 055-5191248 • echoput.nl

Het luxe 5 sterren Hotel Restaurant De
Echoput is een designhotel met toprestaurant,
gelegen in de bossen van Paleis Het Loo.

HOTEL BAARS HARDERWIJK

HOTEL KASTEEL DE ESSENBURGH

HOTEL RESTAURANT ALLURE

• Smeepoortstraat 52, Harderwijk
• T 0341-412007 • hotelbaars.nl

• Zuiderzeestraatweg 199, Hierden
• T 0341-451841 • kasteelessenburgh.com

• Strandboulevard West 2/6, Harderwijk
• T 0341-412058 • allure-harderwijk.nl

Sinds 1875 is Best Western Hotel Baars een
familiebedrijf. Elk type gast voelt zich hier
thuis! Er zijn 60 kamers en 6 zalen.

Stap terug in de tijd in dit imposante,
17e-eeuwse kasteel. 36 hotelkamers en
meerdere vergaderzalen met uitzicht op
de Engelse landschapstuin en vijver.

Op een van de mooiste plekjes van Harderwijk,
aan de boulevard met uitzicht over het water
en in het oude centrum vind je dit knusse
3-sterrenhotel.

Pannerdensch
kanaal
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4

HEERLICKHEIJD VAN ERMELO
• Staringlaan 1 Ermelo
• T 034-1568585 • heerlickheijdvanermelo.nl

Luxe 4* hotel met 127 kamers & suites,
restaurant, wellness (zwembad) en beauty &
health center. Schitterend terras uitkijkend
over de Franse tuinen.

5

12

HOTEL RESTAURANT
DENNENHEUVEL

POSTILLION HOTEL
AMERSFOORT VELUWEMEER

HOF VAN PUTTEN & RESTAURANT
SMAKELIJCK

• Heerderweg 27, Epe
• T 0578-612326 • dennenheuvel.nl

• Strandboulevard 3, Putten • T 0341-356464
• postillionhotels.com/amersfoort-veluwemeer

• Harderwijkerstraat 14, Putten
• T 0341-461850 • hofvanputten.nl

“Dennenheuvel.” voor een echt gastvrij onthaal,
een gezellig hotel met een uitstekend
restaurant, waar u à la carte kunt genieten
van met zorg bereide streekproducten.

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
combineert een eigentijdse sfeer met een
prachtig uitzicht over het Veluwemeer.

Hof van Putten & Restaurant Smakelijck. Met
113 hotelkamers is er altijd één die jou bevalt in
het gezellige centrum van Putten en proef pure
Veluwse streekproducten met passie bereid!

7

1,3

HOTELS ARNHEM

KASTEEL DE VANENBURG

• visitarnhem.com/hotel

• Vanenburgerallee 13, Putten
• T 0341-37 54 54 • vanenburg.nl  

De verschillende hotels in Arnhem zijn bijzonder gastvrij en heten je van harte welkom in de
op-een-na beste binnenstad van Nederland.

Kasteel De Vanenburg biedt met haar historische
landgoed, sfeervolle zalen en ongekende gastvrijheid een unieke locatie voor een onvergetelijk
samenzijn!

1

2

IJssel

12,14

6

9
10

POSTILLION HOTEL ARNHEM

Apeldoorn

GRAND CAFÉ HOTEL KRULLER

8

• Dorpstraat 19, Otterlo
• T 0318-591231 • kruller.nl

11
Ede
Nederrijn

14

5

2

4

• Europaweg 25, Arnhem
• T 026-357333328 • postillionhotels.com/arnhem

13

8
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Veluwemeer

Gelegen vlak bij het stadscentrum van Arnhem
en uitvalswegen A12, A50. Met comfortabele
hotelkamers, restaurant en een gezellige bar.
Kortom een prima uitvalsbasis voor je bezoek!

6

IJssel

7 13
Arnhem

Een huiselijke plek voor smulpapen, cultuursnuivers en natuurbewonderaars op 700m van
Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het
Kröller-Müller Museum.

Pannerdensch
kanaal

9

10

Verspreid over de Veluwe bieden
vier Bilderberg hotels je de
perfecte uitvalsbasis om te gaan
genieten van de prachtige natuur
en de vele bezienswaardigheden.
Kijk op bilderberg.nl/veluwe en
reserveer een van de vele
hotelarrangementen.

11

BILDERBERG HOTEL
‘T SPEULDERBOS

HOTEL DE BILDERBERG

• Speulderbosweg 54, Garderen
• T 0577-461546 • bilderberg.nl/veluwe

• Utrechtseweg 261, Oosterbeek
• T 026-3396333 • bilderberg.nl/veluwe

Hotel ‘t Speulderbos ligt midden op de Veluwe
en combineert luxe en charme in een rustige
omgeving. De groene omgeving leent zich voor
heerlijk fietsen en wandelen.

Sfeervol hotel met unieke ambiance gelegen
tussen de eeuwenoude eiken met de
Zuid-Veluwe als achtertuin. De omgeving
is zeer geschikt voor fiets- en wandeltochten.

3
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IJssel
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HOTEL MENNORODE

WESTCORD HOTEL DE VELUWE

• Apeldoornseweg 185, Elspeet
• T 0577-498111 • mennorode.nl

• Oud Milligenseweg 62 Garderen
• T 0577-461951 • westcordhoteldeveluwe.nl

Gastvrij genieten op de Veluwe. Je bent van
harte welkom in het vernieuwde 4-sterren
Hotel Mennorode. De perfecte locatie voor een
ontspannen weekend weg!

Prachtig gelegen in de Veluwse bossen en nabij
A1 met 97 hotelkamers. Tevens een restaurant,
terras, verwarmd buitenzwembad en wellness.
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Apeldoorn

HOTEL RESTAURANT
DE LUNTERSE BOER
• Boslaan 87, Lunteren
• T 0318-483657 • lunterseboer.nl

De Lunterse Boer ligt midden in de bossen en
midden in Nederland. Een modern hotel en
restaurant met een passie voor gastvrijheid en
goed eten.

Ede
Nederrijn

IJssel

2
Arnhem

Pannerdensch
kanaal

BILDERBERG RÉSIDENCE GROOT
HEIDEBORGH

BILDERBERG HOTEL
DE KEIZERSKROON

• Hogesteeg 50, Garderen
• T 0577-462700 • bilderberg.nl/veluwe

• Koningstraat 7, Apeldoorn
• T 055-5217744 • bilderberg.nl/veluwe

Bij Résidence Groot Heideborgh worden in
een groene omgeving modern en klassiek
gecombineerd; 84 comfortabele, ruime suites
vormen de basis voor mooie fiets- en
wandeltochten.

Hotel De Keizerskroon ligt pal naast Paleis
Het Loo en heeft 93 royale kamers. Het hotel
ligt in een schitterende omgeving voor een
wandeling of fietstocht door Kroondomein
Het Loo.
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Fletcher Hotels heeft ruim 80
unieke 3- en 4-sterrenhotels op
de mooiste plekjes verspreid door
heel Nederland, waarvan zestien
3- en 4-sterrenhotels op de Veluwe
liggen. Bij Fletcher Hotels kan
je genieten van oer-Hollandse
gezelligheid, pure gastvrijheid en
heerlijke keukens: je voelt je er
zeker thuis!
1

3

Veluwemeer

7

HOTEL-RESTAURANT
DE WAGENINGSCHE BERG

HOTEL-RESTAURANT EPE-ZWOLLE

HOTEL-RESTAURANT
VICTORIA-HOENDERLOO

• Generaal Foulkesweg 96, Wageningen
• T 0317-495911 • hoteldewageningscheberg.nl

• Dellenweg 115, Epe
• T 0578-612814 • fletcherhotelepe.nl

• Woeste Hoefweg 80, Hoenderloo
• T 055-5062828 • fletcherhotelhoenderloo.nl

Het 4-sterrenhotel ligt in de bossen met uitzicht
over de Rijn. Er is een sfeervol à la carte
restaurant en luxe Wellness Center met o.a.
sauna en jacuzzi.

Het 4-sterrenhotel ligt nabij de gezellige stad
Zwolle en beschikt over o.a. een sfeervol à la
carte Restaurant, binnenzwembad, sauna en
gezellige bar.

Het 4-sterrenhotel ligt op een landgoed met
schitterende fiets- en wandelroutes in de
omgeving. Geniet in het à la carte restaurant en
ontspan in het zwembad.

2
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HOTEL-RESTAURANT APELDOORN

LANDGOED HOTEL AVEGOOR
• Zutphensestraatweg 2, Ellecom
• T 0313-430600 • landgoedavegoor.nl

• Soerenseweg 73, Apeldoorn
• T 055-3554555 • hotelapeldoorn.nl

Aan de rand van de Veluwe vind je dit
4-sterrenhotel met een heerlijk à la carte
restaurant en een Wellness Center met o.a.
sauna, jacuzzi en Turks stoombad.

2

Ede
Nederrijn

Nabij het prachtige Nationaal Park Veluwezoom
bevindt zich het 4-sterrenhotel. Geniet in het
heerlijke à la carte restaurant en ontspan in het
zwembad.

IJssel
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Arnhem
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Apeldoorn

HOTEL-RESTAURANT
DE WIPSELBERG-VELUWE

• Wolfhezerweg 17, Wolfheze
• T 026-3337852 • bilderberg.nl/veluwe

7

• Wipselbergweg 30, Beekbergen
• T 055-5062626 • hoteldewipselberg.nl

Het 4-sterrenhotel vind je midden in de
Veluwse bossen op een landgoed en beschikt
over o.a. een heerlijk à la carte restaurant,
zwembad, sauna en tennisbaan.

4

HOTEL WOLFHEZE

8

Ede
Nederrijn
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11
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IJssel
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Arnhem

Hotel Wolfheze is de plek waar je echt tot rust
komt. Het kleinschalige hotel ligt op korte
afstand van Arnhem, maar is omgeven door
uitbundige en diverse natuur.

Pannerdensch
kanaal
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11

12

• T 0347-750430
• fletcher.nl
Al zeven jaar de beste
hotelketen van Nederland!
HOTEL-RESTAURANT
DE MALLEJAN
• Nunspeterweg 70, Vierhouten
• T 0577-411241 • hoteldemallejan.nl

In een prachtig landhuis midden in de bossen
vind je het 4-sterrenhotel met faciliteiten zoals
een à la carte restaurant en gezellige kelderbar
met open haard.
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HOTEL-RESTAURANT
DOORWERTH-ARNHEM
• Kabeljauwallee 35, Doorwerth
• T 0317-319010 • hoteldoorwerth.nl

Het 4-sterrenhotel bevindt zich vlakbij de
gezellige stad Arnhem op een prachtig
landgoed. Er is o.a. een gezellig à la carte
restaurant, sauna en binnenzwembad.

Ruim 80 unieke 3- en 4-sterrenhotels
op de mooiste plekjes verspreid door
heel Nederland, waarvan vijftien 3- en
4-sterrenhotels op de Veluwe.

HOTEL DE BUUNDERKAMP

MOOI VELUWE HOTEL PUTTEN

• Klein Zwitserlandlaan 5, Heelsum
• T 0317-319104 • bilderberg.nl/veluwe

• Buunderkamp 8, Wolfheze
• T 026-4821166 • bilderberg.nl/veluwe

• Garderenseweg 154, Putten
• T 0577-462588 • mooiveluwehotelputten.com

Naast hotel-restaurant De Kriekel kun je ook
genieten in Restaurant De Kromme Dissel, het
langst aaneengesloten Michelin sterren restaurant van Nederland.

Hotel De Buunderkamp wordt omgeven door
prachtige natuur en staat garant voor een
ongedwongen en luxe verblijf waar je heerlijk
kunt ontspannen.

Gelegen midden op de Veluwe in het
Speulder- en Sprielderbos. Je bent van harte
welkom!

HOTEL KLEIN ZWITSERLAND
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BEACH HOTEL MONOPOLE

APOLLO HOTEL VELUWE DE BEYAERD

NH SPARRENHORST

• Buiten de Bruggepoort 3, Harderwijk
• T 0341-412104 • hotelmonopole.nl

• Harderwijkerweg 497, Hulshorst
• T 0341-451541 • apollohotels.nl/
apollo-hotel-veluwe-de-beyaerd

• Eperweg 46, Nunspeet • T 0341-255911
• nh-hotels.nl/hotel/nh-veluwe-sparrenhorst

Vrij uitzicht over het water en het Strandeiland. Het Beach Hotel ligt aan het eind van
de boulevard, op een van de mooiste plekjes
van Harderwijk.

Vrij uitzicht over het water en het Strandeiland. Het Beach Hotel ligt aan het eind van
de boulevard, op een van de mooiste plekjes
van Harderwijk.
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Modern 4* hotel met sauna, zwembad en
restaurant gelegen in het Belvederebos.
Op loopafstand van het centrum.
Dé uitvalsbasis voor Veluwe liefhebbers.

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

1
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Veluwemeer

Veluwemeer

Er is te veel te zien op de Veluwe,
te veel om er maar één dag van
te genieten. Overnacht daarom
op een Veluwe-camping van
Ardoer.com en kom meerdere
dagen genieten van een
vakantie in een unieke en
natuurrijke omgeving!

Pannerdensch
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2

3

3
IJssel

Apeldoorn

1
IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal
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COMFORTCAMPING DE BOSGRAAF

DE HAEGHEHORST

• Harremaatweg 26, Voorthuizen
• T 0342-471274 • ardoer.com

• Kanaal Zuid 444, Lieren
• T 055-5051359 • ardoer.com

• Fazantlaan 4, Ermelo
• T 0341-553185 • ardoer.com

Vakantiepark Ackersate is een park met
kampeerplaatsen en bungalows waar jong
en oud kan genieten van de vele faciliteiten
en de prachtige omgeving.
ANWB Topcamping.

Op Comfortcamping de Bosgraaf kun je kamperen, genieten in onze prachtige safaritenten, of
luxe verblijven in onze chalets. Geniet van de
vele faciliteiten die de camping te bieden heeft
voor jong en oud!

Kamperen of verblijven in een luxe chalet,
wellnessbungalow of Woodlodge?
Kinderen kunnen spelen in het binnenbad of
buitenzwembad met familieglijbaan.
ANWB Topcamping.

5

6

2

1

De resorts zijn gelegen op
echte A-locaties en bieden
hoogwaardige voorzieningen
en faciliteiten. Je voelt je in je
vakantiewoning net zo thuis
als in je eigen huis!

VAKANTIEPARK ACKERSATE

EUROPARCS RESORT DE WIJE
WERELT

EUROPARCS RESORT
VELUWEMEER

• Arnhemseweg 100-102, Otterlo
• T 088-0708090 • europarcs.nl/
vakantieparken/resort-de-wije-werelt

• Randmeerweg 8, Nunspeet • T 088-0708090
• europarcs.nl/vakantieparken/
resort-veluwemeer

Een luxe resort, uniek gelegen midden in de
bossen van Otterlo op de Veluwe. Geniet van
een kop koffie in ons restaurant en stap meteen
de bossen in!

Een gloednieuw resort met gezellige horeca,
een jachthaven Èn watersportcentrum. Vanaf
de steiger bij je vakaniewoning vaar je zo het
Veluwemeer op!

4

DE HERTSHOORN

DE JUTBERG

DE ZANDHEGGE

• Putterweg 68-70, Garderen
• T 0577-461529 • ardoer.com

• Jutberg 78, Laag-Soeren
• T 0313-619220 • ardoer.com

• Langeweg 14, Emst
• T 0578-613936 • ardoer.com

Camping de Hertshoorn is een stijlvolle,
parkachtige aangelegde kindvriendelijke
camping direct gelegen tegen het
Speulder- en Sprielderbos.

Boscamping met schilderachtige plaatsen
en veel comfort. Het ongecultiveerde van dit
stukje Veluwe is zoveel mogelijk intact gelaten.

Kindvriendelijke familiecamping op de
Veluwe met binnenspeeltuin, trampolines,
zwembad en animatie in de schoolvakanties.
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Droomparken ontwikkelt en
beheert al ruim 16 jaar prachtige
vakantieparken op bijzondere
plekken in Nederland. Een vijftal
daarvan zijn op de Veluwe.
Op de parken tref je een uitgebreid aanbod van faciliteiten en
verblijfsmogelijkheden. Ruime
kampeerplaatsen, luxe chalets en
bungalows in diverse variatie.

TopParken heeft vijf vakantieparken op de Veluwe, gelegen
op unieke locaties midden in het
bos. Op de vakantieparken kun
je een comfortabele vakantiewoning of luxe villa huren en je
kunt er heerlijk kamperen.
1

3

2

1

WAAR OP DE KAART

2

1

Veluwemeer

IJssel

2
Apeldoorn

LANDGOED DE SCHELEBERG
• Immenweg 15, Lunteren
• T 088-5002470 • topparken.nl

Maak vanaf het luxe Landgoed de Scheleberg mooie tochten door omliggende bossen
en zandverstuivingen. Wie weet kom je een
edelhert of wild zwijn tegen.

BOSPARK EDE

RECREATIEPARK BEEKBERGEN

• Zonneoordlaan 47, Ede
• T 088-5002471 • topparken.nl

• Kuiltjesweg 44, Beekbergen
• T 088-5002477 • topparken.nl

Bospark Ede is gelegen midden in de bossen
van de Veluwe. Een ideale uitvalsbasis om te
genieten van de rust en om te fietsen en te
wandelen in de natuur.

Vlakbij Het Nationale Park De Hoge Veluwe
en de stad Apeldoorn, maakt Recreatiepark
Beekbergen een ideale uitvalbasis voor een
vakantie in de natuur.

4

5

3

Ede

DROOMPARK BAD
HULCKESTEIJN

DROOMPARK BAD HOOPHUIZEN
• Varelseweg 211, Hulshorst
• T 088-0551500 • droomparken.nl

4
5

IJssel

Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal

Direct aan het Veluwemeer grenst Droompark
Bad Hoophuizen. De perfecte locatie voor het
uitoefenen van (water)sporten en om te
wandelen en te fietsen.

3

WAAR OP DE KAART

• Hulckesteijnweg 3, Nijkerk
• T 088-0551500 • droomparken.nl

Direct aan het water van het Nijkerkernauw
ligt Bad Hulckesteijn. Je vaart zó naar het
Veluwemeer of het IJsselmeer. Ideaal voor
watersporters.
4

5

Veluwemeer
IJssel

Apeldoorn

RECREATIEPARK ’T GELLOO

RECREATIEPARK DE WIELERBAAN

• Barteweg 15, Ede
• T 088-5002472 • topparken.nl

• Zoomweg 7-9, Wageningen
• T 088-5002474 • topparken.nl

Met Burgers’ Zoo, de Julianatoren en
’t Veluws Zandsculpturen festijn vlakbij, ligt
Recreatiepark ’t Gelloo op een toplocatie
voor een gezellige vakantie.

Recreatiepark de Wielerbaan ligt tussen de
Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei,
Betuwe en de Rijn. Hier geniet je van de natuur
in de omgeving.
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DROOMPARK BEEKBERGEN

DROOMPARK DE ZANDING

DROOMPARK HOOGE VELUWE

• Hoge Bergweg 16, Beekbergen
• T 088-0551500 • droomparken.nl

• Vijverlaan 1, Otterlo
• T 088-0551500 • droomparken.nl

• Koningsweg 14, Arnhem
• T 088-0551500 • droomparken.nl

Droompark Beekbergen ligt midden op de
Veluwe, verscholen in de Veluwse bossen.
Een goede uitvalsbasis voor prachtige boswandelingen en fietstochten.

Geniet op het luxe Droompark De Zanding
van de omliggende bossen, kilometerslange
zandverstuivingen, edelherten en wilde zwijnen
midden op de Veluwe.

Met Het Nationale Park De Hoge Veluwe
en de bruisende stad Arnhem dichtbij, ligt
Droompark Hooge Veluwe op een toplocatie
midden in de natuur.
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1

2

3

WAAR OP DE KAART
6
Veluwemeer
IJssel

2

Geniet van rust, ruimte en natuur
op een van de 7 parken op de
Veluwe bij Landal GreenParks.
Ga er lekker op uit in de bosrijke
omgeving of neem een duik in het
zwembad. De parken beschikken
over verschillende faciliteiten voor
jong en oud. Kijk op landal.nl voor
meer informatie.

7

4
Apeldoorn

LANDAL COLDENHOVE

5

• Boshoffweg 6, Eerbeek
• T 0313-659101 • landal.nl

Landal Coldenhove ligt in het bos, tussen de
wildroosters. Je bent letterlijk omringd door de
natuur! Neem een plons in het zwembad en laat
je culinair verrassen door de lokale specialiteiten.

2

VELUWECAMPING DE PAMPEL

3

• Woeste Hoefweg 35, Hoenderloo
• T 055-3781760 • pampel.nl

1
IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

3

Ervaar de Veluwe op een bijzondere manier.
Kom kamperen of logeer in een bijzondere
accommodatie. Camping De Pampel is het
gehele jaar door geopend. ANWB Topcamping.

RECREATIEPARK ’T VELUWS HOF

BUNGALOWPARK HOENDERLOO

• Krimweg 152-154, Hoenderloo
• T 055-3781777 • veluwshof.nl

• Krimweg 140, Hoenderloo
• T 055-3781808 • bungalowpark-hoenderloo.nl

Speeltuinen, verwarmd buitenzwembad
met bubbelbank, glijbaan, waterval douche,
kinderspeelbad, kantine, snackbar, supermarkt,
restaurant, bowlingbanen.

Tegenover natuurgebied Schenkenshul, midden
in de bossen ligt Bungalowpark Hoenderloo
en het Veluwecentrum: dé uitvalsbasis om de
Veluwe te ontdekken.

Pannerdensch
kanaal
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WAAR OP DE KAART
15

Veluwemeer

17

12

14

IJssel

10 7

6
11 16

VAKANTIEPARK HET LIERDERHOLT

LANDAL HEIHAAS

LANDAL HEIDEHEUVEL

LANDAL RABBIT HILL

• Voorthuizerstraat 75, Putten
• T 0341-351253 • landal.nl

• Hogebergweg 30, Beekbergen
• T 055-5052251• landal.nl

• Grevenhout 21, Nieuw Milligen
• T 0577-456431 • landal.nl

Kom een krantje lezen en een kopje koffie
drinken in het restaurant, verken de Veluwe
of bezoek het gezellige centrum van Putten,
dat je op loopafstand vindt.

Op Landal Heideheuvel word je omringd door
het groen van de natuur. Je verkent de bossen
rondom het park met de boswachter, terwijl de
kinderen zich vermaken in het zwembad of het
Atelier.

Huppelende konijnen verwelkomen je op dit
familiepark met vermaak voor jong en oud.
Wandel vanuit je accommodatie zo de bossen
in of gezellig achter de kinderen aan naar de
dierenweide.

5

6

LANDAL MIGGELENBERG

LANDAL LANDGOED ‘T LOO

• Miggelenbergweg 65, Hoenderloo
• T 055-3781251 • landal.nl

• Looweg 47, ‘t Loo-Oldebroek
• T 0525-637000 • landal.nl

Omringd door heuvels en bossen ben je
van de bewoonde wereld afgezonderd.
De Brasserie is een heerlijke plek om bij te
komen en te genieten. En de kids klimmen
en klauteren in het Avonturenhof.

Op Landal Landgoed ‘t Loo is altijd iets te
beleven, voor jong en oud! De indoorspeelplaats, zwemmen of gezellig bowlen. Ontdek
alle activiteiten op en rond de centraal gelegen
recreatieplas.
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• Spoekweg 49, Beekbergen
• T 055-5061458 • lierderholt.nl

Vakantiepark het Lierderholt is gelegen midden
op de Veluwe tussen Beekbergen en Hoenderloo en kan met recht het gezelligste vakantiepark van de Veluwe worden genoemd.

• Krachtighuizerweg 38, Putten
• T 0341-492515 • landal.nl

Op Landal De Veluwse Hoevegaerde ben je
één met de natuur. Je wandelt zo het bos in
en de heide op. Ontspan op je terras, gooi
je hengel uit in de visvijver en sluit de dag
gezellig af in de bistro.

13

1,2,3,5

DE RIMBOE HOENDERLOO

4

• Krimweg 160, Hoenderloo
• T 055-3781600 • derimboe.nl

9

Het recreatiepark is gelegen in de prachtige
bossen van de Veluwe. Je wordt omringt door
natuur en bossen en je kunt hier in alle stilte
het wild eens goed bekijken.

IJssel

Ede
Nederrijn

Arnhem

Pannerdensch
kanaal

6

7

LANDAL DE VELUWSE
HOEVEGAERDE

8

Apeldoorn

7

8

RECREATIEPARK SAMOZA

CAMPING DE HELFTERKAMP

PARK BERKENRHODE

• Plaggeweg 90 Vierhouten                                                         
• T 0577-411283 • samoza.nl          

• Gortelseweg 24, Vaassen
• T 0578-571839 • helfterkamp.nl

• Roekelseweg 44-48, Wekerom
• T 0318-591587 • berkenrhode.nl

Camping Samoza is een gezellige gezinscamping
en gelegen midden op de Veluwe in Vierhouten.
In het voor- en naseizoen vind je hier een oase van
rust en in het hoogseizoen een gezellige drukte.

Voor een fijne vakantie kom je naar camping
de Helfterkamp. Wild spotten, hutten bouwen,
wandelen en nog veel meer! De Helfterkamp, in
het hart van de Veluwe.

Verscholen in de bossen van de Hoge Veluwe
ligt Park Berkenrhode. Oneindig fietsen en
wandelen. Geniet in prachtige Bos Lodges
vol luxe en comfort.
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CAMPERPLAATSEN - KLEINE CAMPINGS - B&B |
10

11

VAKANTIEOORD HET LORKENBOS

CAMPING DE WILDHOEVE

RECREATIEPARK DE BOSHOEK

• Mosselsepad 64, Otterlo
• T 0318-591567 • lorkenbos.nl

• Hanendorperweg 102, Emst
• T 0578-661324 • wildhoeve.nl

• Harremaatweg 34, Voorthuizen
• T 0342-471297 • deboshoek.nl

Vakantiebungalows van 2 tot 16 pers. midden
in de natuur. Geniet alleen, met partner, gezin
of hele familie van de rust en ruimte.

Luxe, ontspanning én avontuur op de Veluwe!
ANWB ***** Topcamping. Eigentijdse camping
met (natuur)activiteiten voor het hele gezin.

Geniet volop van vakantie met luxe faciliteiten
en comfortabele accommodaties. Met activiteiten, Kidsclub, zwembaden en speeltuinen voor
een unieke vakantie!

12

13

14

GROOTS
GENIETEN
OP EEN KLEINE
CAMPING
RCN VAKANTIEPARK DE JAGERSTEE

CAMPING ZUID GINKEL

CAMPINGPARK DE VUURKUIL

• Officiersweg 86, Epe
• T 0578-613330 • rcn.nl/jagerstee

• Verl. Arnhemseweg 97, Ede
• T 0318-611740 • zuidginkel.nl

• Vuurkuilweg 15, Hulshorst
• T 06-23915187 • vuurkuil.nl

Midden op de Veluwe vind je de perfecte balans
tussen rust, ruimte en avontuur. Kom kamperen,
huur een accommodatie of verblijf in alle luxe
op het glampingveld.

Op vakantie met de tent, caravan, camper of
chalet? Ontdek onze nabije omgeving te voet
of op de fiets; bos, heide en bijzondere verhalen
uit het verleden!

Camping en chalets tussen Nunspeet en
Harderwijk. Tevens een eigen imkerij voor
verse honing. Ook in de winter geopend.

15

16

Niets voelt vrijer dan rondtrekken met
een camper. Heerlijk toeren en de mooiste
plekjes van de Veluwe bezoeken. Op de
meeste campings en bungalowparken
kun je met je camper terecht. Daarnaast
beschikt de Veluwe over een aantal
speciaal ingerichte camperplaatsen, veelal
prachtig gelegen in de natuur met mooi
uitzicht over water, bossen of heidevelden.
> visitveluwe.nl/camperplaatsen

RECREATIELANDGOED
DE IJSVOGEL

BUNGALOWPARK
HET VERSCHOLEN DORP

• Flevoweg 5, Elburg
• T 0525-681480 • veluwestrandbad.nl

• Kieftveen 18, Voorthuizen
• T 0342-471470 • deijsvogel.nl

• Boslaan 2, Harderwijk
• T 0341-820227 • verscholendorp.com

Een direct aan het Veluwemeer gelegen
bungalowpark en camping met jaar- en
seizoenplaatsen. Op steenworp afstand van
middeleeuws vestingstadje Elburg.

Kom naar ons avontuurlijke Blote Voetenpad
of relax in de speelweide, op ons terras of in
de speelkas. Heerlijke lunches. Gratis fiets- en
wandelroutes.

Een gloednieuw resort met gezellige horeca,
een jachthaven Èn watersportcentrum.
Vanaf de steiger bij je vakaniewoning vaar
je zo het Veluwemeer op!
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Meer info over kamperen op kleinere campings?
> visitveluwe.nl/kleinecampings

CAMPER
PLAATSEN
17

RECREATIEOORD VELUWE
STRANDBAD

Voel de ongekende vrijheid als je ‘s ochtends je tent openritst. Rust, ruimte en
prachtige natuur. Laat je verrassen door de gemoedelijkheid én kleinschaligheid
die deze campings zo bijzonder maken. De gastvrije en gepassioneerde eigenaren
bezorgen je graag een onvergetelijk verblijf.

B&B
Een ochtendzonnetje dat door het raam je slaapkamer binnenvalt en je langzaam doet ontwaken. Een ruimte die zich vult met de geur van vers gebakken
broodjes, koffie en huisgemaakte jus d’orange. Aan de sfeervolle ontbijttafel
geniet je van dit met liefde bereide ontbijt. De eigenaren van de vele B&B´s
op de Veluwe proberen hun gasten iedere dag weer in de watten te leggen.
Geniet van gastvrijheid in haar puurste vorm en beleef de Veluwe eens op
deze bijzondere manier. Meer info over B&B’s op de Veluwe?
> visitveluwe.nl/bed-en-breakfast
BEZOEKERS MAGAZINE
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Swifterband

105

IJsselmuiden

506

506
Dronten

506

Wilsum

Buurtbus met lijnnummer

100 203 204

200
Oosterwolde 514

506
100

514

Elburg

‘t Loo

100 200

Wezep

201
202

Oldebroek

514

502

Heino
Wapenveld

Doornspijk

514

‘t Harde

203
204

‘t Harde

100

111

Almere

501

Horst

501 503

Blaricum

101

Spakenburg

Laren

509

Putten

Baarn
101

Amersfoort

Hoevelaken

101
101

Station Schothorst

Soest

Paladijnenweg

509

102
Station Amersfoort

102

205

Kootwijk

Stroe

105

103

102

15
102
108
202
231

43
103
109
203
293

15

Deventer
171 Station

171

Twello
506
508

91 Station
104 108
201
204
510
43 91

507
Wilp

506
508

Gorssel

507

231
293

Eefde

Voorst

510

Beekbergen

Kootwijkerbroek

103 105 Barneveld
205 509 511

170

15 170 171
506 507 508
Twello

105 107

Hoevelaken

Terwolde

Apeldoorn

112 Wittenberg

Voorthuizen

Olst

201
203

102
103
104

107

102
103

Oene

170

202
204

104

501 Garderen

102
103

Nijkerkerveen

502

170

Vaassen

Uddel

Garderen

509

Soestdijk

Elspeet

112

Raalte

Wijhe

Emst

112

107

205

Nijkerk

104

Ermelo

101
205

Bunschoten

Nijkerk

112

501

107

Putten

201

203
513

205

Ermelo

Huizen

Epe

Vierhouten

104

101

Zeewolde

Vorchten

Heerde

Epe

Harderwijk

101 104 111 205 513

Almere-Hout

202
203
204

100 111 112 Nunspeet

Hulshorst
Hierden
Harderwijk

502

Bakhuisbos 202

Nunspeet

Hattem

Hattem

502 514

Elburg

Biddinghuizen

Dalfsen

100 200 201 Station
202 203 204

Wezep

100
200

Zwolle

200
202

200
201
202

506

Buslijn met lijnummer

506

MEER INFO?

Kampen

Ceobike lokatie
locatie
CeoBike
Station NS
Station Valleilijn
Spoor
Lelystad

506 Klarenbeek
508

43

507

Voorst/Empe

504

APELDOORN
Vosselmanstraat 299
info@apeldoornpromotie.nl
> visitveluwe.nl/apeldoorn

EDE
Molenstraat 45
+31 318 614 444
> visitveluwe.nl/ede

ERMELO
Stationsstraat 20
+31 341 552 200
> visitveluwe.nl/ermelo

PUTTEN
Kerkplein 15
+31 341 351 777
> visitveluwe.nl/putten

ARNHEM
Stationsplein 158C
0900 11 22 344
> visitveluwe.nl/arnhem

LUNTEREN
Dorpsstraat 119-121
+31 318 614 444
> visitveluwe.nl/ede

RENKUM
Utrechtseweg 232
+31 263 337 710
> visitveluwe.nl/renkum

BARNEVELD
Nieuwstraat 29
touristinfo@onsbedrijfbarneveld.nl
> gobarneveld.nl

OTTERLO
Dorpsstraat 9
+31 318 614 444
> visitveluwe.nl/ede

HARDERWIJK
I points verspreid door de stad.
Te herkennen aan blauw bordje
met een I.
> visitveluwe.nl/harderwijk

GARDEREN
Oud Milligenseweg 5
+31 577 461 566
> gobarneveld.nl

HARSKAMP
Dorpsstraat 62
+31 318 614 444
> visitveluwe.nl/ede

MAKKELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER

VOORTHUIZEN
Smidsplein 10
+31 6 20 66 37 33
> gobarneveld.nl

BENNEKOM
Dorpsstraat 41
+31 318 614 444
> visitveluwe.nl/ede

De Veluwe is met het OV gemakkelijk bereikbaar, zo stoppen er
in de steden Arnhem, Apeldoorn,
Ede, Amersfoort en Zwolle
Intercitytreinen. Vanaf daar kun
je gemakkelijk per bus, trein of
taxi verder reizen.

BRUMMEN
Marktplein 13/14
+31 575 563 030
> visitveluwe.nl/brummen

ELBURG
Jufferenstraat 8
+31 525 681 341
> visitveluwe.nl/elburg

EERBEEK
Stuijvenburchstraat 36
+31 313 651 282
> visitveluwe.nl/brummen

EPE
Pastoor Somstraat 6
+31 578 745 019
> visitveluwe.nl/epe

509

Achterveld

Barneveld

De Glind

Soesterberg

Leusden

509

Wekerom

511

Wekerom

Gelderse Vallei

Zeist

Scherpenzeel

Maarn

511

Maarsbergen

DriebergenRijsenburg

Utrechtse
Doorn

Renswoude

De Klomp

Overberg

5

85

505

Veenendaal
Leersum

Veenendaal

83 85

Amerongen
Wijk bij Duurstede
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91
231
293

84
88

86
Wolfheze

Renkum

Wageningen
84 86 88

Busstation

Oosterbeek
Centraal Station

91
231

43 91
105 231

503

503

Brummen

43

293

Bennekom

Brummen

515 Leuvenheim

Nationaal Park
Veluwezoom

105

5 84 85 Ede
86 88 107 108

Elst

Rhenen

102

Ede

85

515

504

109
503 504

Eerbeek

Nationaal Park
De Hoge Veluwe

5

83

505

Heuvelrug

106

108

De Klomp

Zutphen

Loenen

Eerbeek

106 Bezoekerscentrum

504 515 Station

Loenen

Hoenderloo

106 Otterlo

Otterlo

505
Ederveen

Wekerom

510

231
293

105

505

107

Lunteren

Scherpenzeel

Austerlitz

108

Harskamp

107

91

Velp
43

Dieren
Ellecom

Rheden

43 Dieren

Doesburg

Arnhem
43

Syntus rijdt met een groot aantal lijnen
dwars over de Veluwe naar de
diverse steden en dorpen. Vanaf het
station de Veluwe ontdekken met de
fiets? Dat kan! Op de treinstations én
diverse busstations kan je terecht voor de
KeoBike of OV-fiets. Met de OV-fiets app

weet je gelijk hoeveel OV-fietsen er op
jouw locaties beschikbaar zijn én met de
KeoBike app reserveer je gemakkelijk een
fiets vanaf meerdere Veluwse busstations.
Kijk voor meer informatie of voor
het plannen van je reis op ns.nl,
syntusgelderland.nl of keobike.nl.

HATTEM
Kerkhofstraat 2
+31 384 448 298
> visitveluwe.nl/hattem
HEERDE
Bonenburgerlaan 6
+31 578 617 094
> visitveluwe.nl/heerde
NUNSPEET
Stationsplein 1
+31 341 274 747
> visitveluwe.nl/heerde
ELSPEET
Nunspeterweg 1
+31 577 491 450
> visitveluwe.nl/nunspeet

RHEDEN
Heuvenseweg 5a
+31 264 953 050
> visitveluwe.nl/rheden
ROZENDAAL
Rosendael 1
+31 263 644 645
> visitveluwe.nl/rozendaal
VOORST
+31 6 83 606 637
> visitveluwe.nl/voorst
WAGENINGEN
Hoogstraat 49
+31 318 614 444
> visitveluwe.nl/wageningen

OLDEBROEK
Looweg 47
+31 525 637 000
> visitveluwe.nl/oldebroek
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OP ZOEK NAAR DE
MOOISTE FIETSROUTES?
Kijk op routesopdeveluwe.nl!
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