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We zijn zo graag in  
de vrije natuur, omdat 

deze geen mening  
over ons heeft...

Friedrich Nietzsche
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Zoveel vierkante kilometers wilde natuur doet iets met je! In dit enorme beschermde 
natuurgebied heeft de natuur vrij spel. De Nederlandse big five, zoals edelherten of 
wilde zwijnen, krijgen hier alle ruimte. Over de zandverstuivingen, in het kreupelhout, de 
dikke bossen en langs heidevelden. Naast rust, vind je op en rond de Veluwe bijzondere 
culinaire initiatieven, tal van culturele hotspots en knusse Hanzesteden.

In dit magazine vind je volop inspiratie en praktische tips voor jouw dagje uit of  
vakantie op de Veluwe. Wil je meer tips, routes en Veluwse verhalen?  
Bezoek dan visitveluwe.nl.

In verband met maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus kan het zijn dat  
activiteiten en evenementen niet of in aangepaste vorm zullen plaatsvinden. Raadpleeg daarom altijd 
voorafgaand aan je bezoek de website van de organisator voor de actuele informatie.
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80.000 HECTARE
PUUR NATUUR!

herkenbare, uniforme vormgeving.  
Zodat je als bezoeker niet verdwaalt in  
het woud van blauwe paaltjes en rode 
pijlen die verschillende routes aangeven.’ 
Verder wordt ook gekeken naar de  
mogelijkheid om bezoekers te spreiden 
om op die manier de druk op bepaalde 
(natuur)gebieden te verlichten.

EINDELOZE VELUWE
‘Dat laatste gaat nu vaak al redelijk  
vanzelf’, weet Berris. ‘Mensen zoeken  
nu eenmaal niet allemaal hetzelfde in  
de natuur. De een gaat op een zomerse 
dag naar de Posbank en vindt die drukte 
daar gezellig, de ander zoekt liever de  
rust van het Deelerwoud.’ 
Wat doet hij zelf het liefst? ‘Ik ga graag 
naar Planken Wambuis. Vanaf het uit-
zichtpunt Valenberg kijk je kilometers 
ver alleen maar over glooiende heide en 

NATUUR BEHOUDEN
Luc Berris, provinciaal 
ambassadeur Natuur- 
monumenten in  
Gelderland, beaamt  
dat volmondig. ‘Ons  

doel is eigenlijk heel  
simpel’, zegt hij. ‘We  

willen de natuur op de Veluwe 
behouden en tegelijkertijd de aantrekke-
lijkheid van het gebied voor bezoekers  
en bewoners vergroten.’

VERVOER 
Dat doen we op de Veluwe op diverse 
manieren. ‘Zo willen we bijvoorbeeld in  
de toekomst aan bezoekers elektrische 
deelauto’s en deelfietsen aanbieden’, 
vervolgt Berris. ‘Ook ontwikkelen we  
routenetwerken voor fietsen, wandelen  
en paardrijden met bebording in een 

bos. Het is net alsof er daar geen einde 
aan komt. Een eindeloze Veluwe, echt 
geweldig.’

ALTERNATIEVEN
Dat enige spreiding wenselijk is, wordt 
bevestigd door onderzoek. ‘Uit metin-
gen weten we dat het in de afgelopen 
tientallen jaren fors drukker is gewor-
den in de natuurgebieden. Dat heeft 
helaas een negatief effect op dieren, 
vooral op vogels. Daarom denken we  
na over het afsluiten van bepaalde 
gebieden tijdens het broedseizoen, 
bijvoorbeeld in stuifzandgebieden  
zoals het Hulshorsterzand. Tegelijkertijd 
zetten we ook volop in op alternatieven, 
zodat bezoekers er iets voor terug- 
krijgen, bijvoorbeeld een andere mooie 
route of een uitkijkpunt over een  
afgesloten gebied.’  

  SAMEN ZORGEN WE VOOR ONZE FLORA EN FAUNA

Wist je dat de Veluwe het grootste aaneengesloten natuurgebied van het West-Europese 
laagland is met meer dan 80.000 hectare natuur, een grote variatie aan landschappen  
en een indrukwekkende verscheidenheid aan planten en dieren? Maar deze natuur staat 
onder grote druk. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van alle planten en dieren in  
Gelderland wordt bedreigd. Oorzaken zijn de verdroging, maar ook de neerslag van  
te veel stikstof. Kortom: hoogste tijd voor actie! Samen zorgen we ervoor dat de Veluwe 
aantrekkelijk is en blijft, zodat we allemaal kunnen blijven genieten van de prachtige 
natuur.

TIPS VOOR BEZOEKERS

Wat kun je als bezoeker van de Veluwe zelf doen  
aan het behoud van kwetsbare natuur?  
Vijf tips van Luc Berris:
•  Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk verstoring  

veroorzaakt in natuurgebieden. Dus blijf op de paden 
en betreed geen afgezette (broed)gebieden.

•  Laat je hond alleen los in hondenlosloopgebieden,  
zodat andere dieren zich veilig voelen op hun 
foerageerlocaties.

•  Laat wilde dieren in hun waarde en voer ze niet.
•  Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
•  Geniet van de natuur! Door in de natuur te zijn,  

word je je meer bewust van de waarde ervan. 
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WANDELEN  |  

‘We hebben onze wandelroute zo uit-
gestippeld dat we langs jullie zouden 
komen’, hoort Chantal van Theeschen-
kerij Mossel regelmatig. Niet gek, als je 
bedenkt dat deze horecagelegenheid 
midden in natuurgebied Planken  
Wambuis ligt. Tel daar het weidse 
uitzicht vanaf het terras én de aantrek-
kelijke kaart bij op en je snapt dat dit 
een toplocatie is voor een pauze tijdens 
je wandel-, fiets- of paardrijtocht! Ken 
je bijvoorbeeld hun befaamde ambach-
telijke gehaktbal al, bereid met vlees 
van de Sayaguesa-runderen die vlak bij 
de boerderij grazen? De theeschenkerij 
is het hele jaar open, met in de winter 
aangepaste openingstijden. En wist 
je dat je op deze unieke plek ook kunt 
overnachten?!
> boerderij-mossel.nl

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

UNIEKE 
PAUZEPLEK!

1. KLOMPENPAD HET MOLENBEEKSE PAD
• Afstand: 17 km | Ingekorte route: 9 km
•  Startpunt: NS Station Wolfheze of het Informatiecentrum  

Renkums Beekdal

Wandel door een gevarieerd landschap door bos, over hei, langs 
beekdalen en historische plaatsen. De route voert je door het  
buitengebied van Wolfheze, Heelsum en Renkum. Rust, natuur  
en cultuur bepalen   hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!

2. WANDELNETWERK HOENDERLOO 
• Afstand: zelf te bepalen
•  Startpunt: Landal Miggelenberg

Ontdek de bosrijke omgeving van Hoenderloo met een eigen 
samengestelde route! Stippel je eigen route uit met behulp van de 
routeplanner op routesopdeveluwe.nl/wandelplanner en ga 
erop uit! 

3.  WANDELROUTE EMPESE  
EN TONDENSE HEIDE

• Afstand: 5 km
• Startpunt: Hallsedijk 51, Empe

De wandelroute Empese en Tondense heide is een bewegwijzerde 
wandelroute van vijf kilometer. Een deel van de wandeling loop je 
over een vlonderpad met links en rechts water. Vanaf het uitkijk-
punt iets verderop heb je een prachtig uitzicht over het blauw- 
achtige grasland. In het gebied vind je vele vogelsoorten én met 
een beetje geluk zie je er een das of ree rondscharrelen.

4.  KINDERBELEVINGSPAD: VOGELROUTE
• Afstand: 3 km
• Startpunt: Officiersweg 86, Epe

Met de kinderen op zoek naar een avontuur in de natuur? In Epe 
ontdek je via de “Kinderbelevingspaden” de natuur op de Veluwe! 
Naast de vogelroute, zijn er ook twee andere gemarkeerde wandel- 
routes, namelijk de Zwijnenroute en het Hertenpad.

5.  HET VELUWE ZWERFPAD
• Meerdere etappes, totale afstand is circa 375 kilometer
•  Startpunt: kijk op routesopdeveluwe.nl voor de etappes en 

startpunten.

Het Veluwe Zwerfpad is een rondgaande langeafstandswandelroute, 
over de Veluwe. De route is volledig bewegwijzerd en te herkennen 
aan de geelrode markering. De route voert je over onverharde paden 
door een uniek gebied met herten, reeën, wilde zwijnen en moeflons.

                 De Veluwe kent vele schitterende natuurgebieden. 
                 Wie lekker wil bewegen in de natuur, kan er zijn
                 hart ophalen. Zeker nu er een nieuw wandelnet-
werk is waarbij je zelf een route uitstippelt. Kies je startpunt, 
bepaal welke gebieden je wilt zien en voilà: je hebt je eigen 
wandelroute gemaakt! Natuurlijk zijn er ook genoeg wan-
delingen uitgezet. Van Klompenpad tot kinderbelevingspad, 
voor doorgewinterde dauwtrappers of zondagse slenteraars: 
er is voor iedere wandelaar wat wils. 
> routesopdeveluwe.nl

5 X ROUTETIPS
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ONTMOET  MOEFLONS! 

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 landbouw-
gebieden en heidevelden. Die landschappen  
herbergen een ongekende diversiteit aan 
planten- en diersoorten. Van de rode heide- 
lucifer 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. 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt 
centraal tussen Apeldoorn, Ede en Arnhem 
en is 365 dagen per jaar open. Kijk voor de 
activiteitenagenda, contactinformatie en 
entreeprijzen op hogeveluwe.nl

BELANGRIJKE FUNCTIE
Moeflons komen oorspronkelijk uit Sardinië en 
Corsica. ‘Het zijn imposante dieren’, vindt Ruseler. 
‘Vooral de mannetjes met hun gedraaide horens. 
Hoe ouder ze zijn, hoe langer en groter de horens.’ 
De moeflons zijn er in het Park echter niet voor 
hun looks. ‘Doordat ze jonge boompjes, grassen 
en heide eten, zorgen ze ervoor dat open terreinen 
niet dichtgroeien. En dat is belangrijk, want als de 
heide zou dichtgroeien, verdwijnt het leefgebied 
voor vlinders, reptielen, sprinkhanen en andere 
dieren. Zo dragen moeflons bij aan de biodiversi-
teit in het Park.’ 

LAMMETJES
Inmiddels grazen er meer dan 200 haarschapen 
in het Park. ‘De grootste groep van ongeveer 150 
exemplaren houdt zich vaak op in de buurt van 
het Bosje van Staf’, vervolgt Ruseler. ‘Verder is 
een kudde van ongeveer 50 stuks meestal te zien 
in de buurt van de Eikenhoutbergen en Deelense 
Start. En dan is er nog een groepje oude rammen 
die je kunt tegenkomen op het Otterlose Zand.’ 
Moeflons voelen zich hier thuis, volgens Ruseler. 
‘Het zijn taaie dieren die goed kunnen leven onder 
schrale omstandigheden. Begin maart worden de 
lammetjes geboren. Dat biedt soms een bijzonder 
plaatje: een besneeuwde vlakte waarover een 
kudde moeflons met lammetjes trekt.’

ZELF MOEFLONS 
SPOTTEN?
 
         VAN BOSWACHTER HENK RUSELER: 

      Moeflons zijn echte nomaden die in kuddes  
over open vlakten zwerven. Bij voorkeur tegen de 
wind in. De grootste kudde vind je met zuidwesten-
wind op het Oud-Reemsterzand, vlak bij het Bosje 
van Staf. Met oostenwind is de trefkans groter op  
het Middenzand en Deelense Veld.  
      Neem een verrekijker mee, zodat je de vlaktes 
kunt afturen. Want op 250 meter afstand zijn ook 
grote moeflons slechts kleine stipjes. 
      Ga naar hogeveluwe.nl/snapshot en spot  
moeflons thuis vanuit je luie stoel!

Misschien denk je bij Het  
Nationale Park De Hoge Veluwe 
vooral aan herten en zwijnen. 
Toch is het Park dé locatie om in 

ons land moeflons te zien. ‘En in 
2021 is het precies 100 jaar geleden dat deze 
haarschapen hier hun entree maakten’, vertelt 
boswachter Henk Ruseler. ‘Toen kreeg Anton 
Kröller, destijds eigenaar van landgoed De 
Hooge Veluwe, twaalf moeflons aangeboden 
van groothertogin Charlotte van Luxemburg.  
Die werden uitgezet in het Park en waren  
bedoeld voor de jacht.’

1

2

3

3 TIPS!



12 13

VELUWEZOOM  |  
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De Veluwezoom is een prachtig gebied 
tussen Brummen en Wageningen.  
Je vindt er uitgestrekte bossen en heide- 
velden waar je heerlijk uren kan wandelen 
of fietsen. Hoe dieper je het gebied in 
gaat, hoe minder mensen je ziet en hoe 
meer kans je maakt op een bijzondere 
ontmoeting met een ree, hert of ever-
zwijn. Schotse hooglanders zie je waar-
schijnlijk hoe dan ook.  
Met al die kilometers aan ongerepte  

natuur is er genoeg moois te zien!  
Even bijkomen van het natuurge-
weld? Er liggen in de langgerekte 
Veluwezoom ook veel karakteris-
tieke dorpjes, waar je gezellig op 
een terrasje lekker kunt uitrusten.

PRACHTIGE VERGEZICHTEN 
De Veluwezoom ontleent zijn naam aan het 

Nationaal Park Veluwezoom. Dit natuurgebied 
bestaat uit zo’n 5.000 hectare bos, heide, zandverstui-
vingen en landgoederen. Nergens anders op de Veluwe 
vind je zoveel heuvels – en daarmee indrukwekkende 
uitzichten. Het hoogste punt is de Imbos, met daar de 
beroemde Posbank. Vanaf hier zie je Arnhem liggen 
en de prachtige IJsselvallei. Bij helder weer kijk je meer 
dan 20 kilometer ver!

Wie geniet van fraaie vergezichten tijdens het wan- 
delen moet ook zeker Landgoed Duno niet overslaan. 
De prachtige locatie – op een stuwwwal aan de  
NederRijn bij Heveadorp – zorgt voor veel hoogte- 
wisselingen. Overal ontspringen beekjes en vijvertjes 
en door de afwisselende bodem is er een diverse  
begroeiing. Wie een ijsvogel hoopt te zien, moet  
vooral bij de Fonteinallee goed opletten.

KASTELEN EN LANDGOEDEREN
De Veluwezoom staat bekend om ‘Gelders Arcadië’, 
het landschap van uitgestrekte landgoederen, buiten-
plaatsen en kastelen. Het heuvelachtige landschap had 
altijd veel aantrekkingskracht op welgestelde families. 
Met de komst van de treinverbindingen in de 19e eeuw 
kwamen steeds meer rijke westerlingen naar Gelders 
Arcadië om van dit unieke landschap te genieten. Nu 
geniet jij van al deze pracht en praal. Op de Veluwe-
zoom vind je onder andere Landgoed Middachten, 
Park en Kasteel Rosendael, Huis Zypendaal, 
Kasteel Doorwerth en Villa Sanoer. Bezoek een van 
de fraaie kastelen en buitenplaatsen op de Veluwezoom 
en waan je even terug in de tijd. 
> bezoekveluwezoom.nl
 

GENIETEN OP DE
VELUWEZOOM
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SPRING OP DE FIETS  |  
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De mooiste recreatieve 
routes over de Veluwe 
hebben we voor je geselec-
teerd. 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!

Het mooie aan fietsen op de Veluwe is de enorme diversiteit van het  
gebied. Het ene moment trap je over stuwwallen door de bossen of kom je 
over een open vlakte, het andere moment fiets je langs statige kastelen  
en oude Hanzesteden. Op de fiets ontdek je de Veluwe in al haar facetten 
en onderweg heb je volop mogelijkheid om heerlijk te ontspannen op  
een terrasje! Routes maak je gemakkelijk met behulp van het fietsknoop-
puntensysteem. Meer informatie? Kijk op routesopdeveluwe.nl. 

30
GRATIS 
ROUTES

Fietsen op 
de Veluwe

Meer routes? 
routesopdeveluwe.nl

RENDERKLIPPEN 28 KM

Startpunt: Transferium Horsthoek Eperweg 55, Heerde
Knooppunten:

19 – 95 – 22 – 27 – 87 – 96 – 56 – 61 – 62 – 64 – 13 – 51 –

67 – 69 – 43 – 20 – 19

De Renderklippen is een natuurgebied dat bestaat uit met heide 
begroeide stuwwallen. De stuwwallen zijn vele duizenden jaren 
geleden gevormd door ijs, water en ten slotte de mens. In de  
loop der jaren zetten de Rijn en de Maas ook talloze tonnen slib, 
zand, grond en keien af in Nederland. De wind ging zijn gang  
en verplaatste grote hoeveelheden zand over enorme afstanden. 
Het tientallen meters hoge natuurgebied De Renderklippen is  
het imposante, veelbezochte resultaat. Hoogteverschillen,  
heuveltjes, zandpaden, meertjes en her en der een eenzame 
boom zijn typerend voor dit gebied. In het gebied lopen onder 
andere herten, reeën, wilde zwijnen en schapen rond.

VOGELSPOTTEN LANGS DE OUDE ZUIDERZEE 56 KM

Startpunt: Bezoekerscentrum Nunspeet Plesmanlaan 2, Nunspeet
Knooppunten:

40 – 83 – 57 – 97 – 54 – 55 – 18 – 80 – 81 – 60 – 32 – 01 – 02 – 

30 – 03 – 81 – 79 – 04 – 22 – 05 – 06 – 28 – 27 – 98 – 31 – 40

Fiets door prachtige landschappen en spot bijzondere  
vogelsoorten, de omgeving op de Noord-Veluwe leent  
zich hier namelijk perfect voor! Tussen 18  en 80  vind 
je uitkijktoren Hierdensebeek en al fietsend langs de  
oude Zuiderzee passeer je vogelkijkscherm Polsmaten.  
Een echte ‘hotspot’ vind je bij 81 : de Polder Oosterwolde  
aan het Drontermeer. Dit is het leefgebied van grutto’s, kieviten, 
tureluurs, roerdompen en slobeenden! Bovendien kom je onder- 
weg langs de vogelkijkhutten Doornspijk en Rietland Elburg 
waar je ook de kans hebt ijsvogels, visarenden, baardmannen  
en waterrallen te zien. 

VAN RIJKE HUIZEN 40 KM

Startpunt: De Jutberg 78, Laag-Soeren
Knooppunten:

21 – 94 – 89 – 40 – 42 – 08 – 03 – 02 – 04 – 53 – 43 – 42 –

34 – 93 – 98 – 21

De liefhebber van landhuizen, buitenplaatsen, oude en 
nieuwe boerderijen, patriciërshuizen en monumentale 
bomen kan hier zijn hart ophalen, want echt: je struikelt 
erover. De omgeving Brummen-Eerbeek heeft een hoge 
dichtheid aan ‘rijke huizen’. Deze route voert je door het 
centrum en het buitengebied van Brummen. Je ziet niet 
alleen prachtige huizen aan lommerrijke lanen, maar ook 
rijke natuur. Het gebied ligt immers ingeklemd tussen 
Nationaal Park Veluwezoom en de IJssel.

SPRING OP 
DE FIETS!

NIET

VERGETEN!
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          Fiets de NUNSPEET MEMORIAL 
       TOUR! Een fietsroute van 55 kilometer 
langs locaties waar tijdens de Tweede  
Wereldoorlog iets bijzonders gebeurde. Zo 
hoor je het verhaal van Het Verscholen Dorp 
in Vierhouten: een onderduikkamp, midden 
in het bos. Onderweg kom je QR-codes 
tegen die je fraai beeldmateriaal laten zien.

Of kies voor de UIT-DE-KUNST-FIETS-
ROUTE! Tijdens deze route van 45  
kilometer komt het kunstenaarsverleden 
van Nunspeet voor je ogen tot leven.  
Stap af bij de informatiepanelen die het 
verhaal vertellen van de schilders die  
hier vroeger werkten.

Liever een ander soort tocht? Huur dan  
een TRIKKE, SEGWAY, KICKBIKE of 
DUOFUNFIETS! Met zo’n vervoersmiddel 
is de natuur in gaan een heel nieuw  
avontuur. Ook leuk is een Geocache GPS-
tocht, een tocht met een lelijk eendje of  
een relaxed ritje in een gezellige huifkar.  
En wist je dat je fantastisch kunt paardrijden  
in de bossen en over de heide?

          Gemeente Nunspeet is een walhalla
         voor wandelliefhebbers. Dat kun je 
wel zeggen met een aanbod van maar 
liefst 35 WANDELROUTES! De afstanden 
variëren van 2 tot 20 kilometer. Daar zit ge-
garandeerd iets voor jou bij! Het overzicht 
van de routes vind je in het gratis magazine 
van ‘Nunspeet uit de kunst’.

BEZOEKERSCENTRUM 
NUNSPEET is het ideale 
startpunt voor je bezoek. 
Als opwarmertje bekijk je 
er een uitgebreide expositie 
over het ontstaan van de 
Veluwe. Bij de informatie-
balie van Staatsbosbeheer 
vertellen ze je alles over het 
gebied, terwijl je kinderen 
even spelen in de kabou-
terhut. 

WILD SPOTTEN? Met zo veel natuur in de  
omgeving is de gemeente Nunspeet een toploca-
tie om wild tegen te komen, bijvoorbeeld tijdens 
een wildspeurtocht. En aan de Tongerenseweg 
vlak bij Vierhouten vind je een wildkijkscherm, 
waar je ongezien wild kunt spotten.

Een dagje wat anders dan actief in de natuur? Geen 
probleem! De PITTORESKE DORPEN hebben een 
gezellig centrum, uitnodigende terrasjes en een rijk 
winkelaanbod. Bovendien staat Vierhouten bekend 
als de culinaire parel van de Veluwe, met in het 
seizoen een uitgebreid aanbod wildgerechten.

Bezoek een VELUWS MUSEUM! Nunspeet is 
sinds het begin van de vorige eeuw een dorp voor 
kunstenaars geweest, die het landschap en de 
boerenbevolking op het doek vastlegden. In het 
Noord-Veluws Museum ontdek je de Veluwe 
zoals die eruitzag tussen 1850 en 1950. Daarnaast 
is er twee keer per jaar een wisselende tentoon-
stelling. Ook het Historisch Museum in Elspeet 
is een aanrader. Hier maak je kennis met diverse 
aspecten van de Elspeetse geschiedenis. 

Bossen, heide, zand en water – je vindt 
een palet aan landschappen in gemeente  
Nunspeet! Elk jaargetijde heeft zijn  
eigen charme in de uitgestrekte natuur 
rond de dorpen Hulshorst, Vierhouten, 
Elspeet en natuurlijk Nunspeet. 
Doe je wandelschoenen aan of stap op 
de fiets en trek eropuit!

NUNSPEET
9X
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NUNSPEET

Bezoek ook NUNSPEET AAN ZEE! Het Veluwe- 
meer is de achtertuin van Nunspeet en een 
toplocatie om te suppen, surfen en zeilen. Wil je 
zwemmen? Ga dan naar het nieuwe strandje bij 
Surfoever Hoge Bijssel of de Zandenplas midden 
in het bos. Deze laatste is verkozen tot mooiste 
natuurlijke zwemgelegenheid van Gelderland. 

       Met het fietspontje steek je in 20 minuten 
over naar Flevoland. Zo kun je een rondje langs 
de Hanzesteden Elburg of Harderwijk maken.

TIP!

Foto: Gerrit Rekers

6
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PAK DE RUIMTE IN EDE  |  
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VERKEN EDE TE PAARD 
De afwisselende natuur leent zich uitstekend om er met een paard op 
uit te gaan. Bovendien is de kans op het spotten van wild te paard nog 
groter. Er ligt een netwerk van 200 kilometer ruiter- en menpaden in 
een aaneengesloten stuk natuur voor je klaar. De routes zijn in 2020 
opnieuw bewegwijzerd en voorzien van praktische zaken zoals ruiter-
opstapjes en aanbindplekken langs de route waar je ook een hapje of 
drankje kunt nuttigen. Het ruiter- en menpadennetwerk is door middel 
van knooppunten verbonden. Er zijn thematische routes ontwikkeld, 
maar je kunt met behulp van de knooppunten ook eenvoudig je eigen 
tocht samenstellen. Bovendien sluiten de routes naadloos aan op die  
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 
> bezoek-ede.nl/paardrijden

ROUTES VOL ERFGOED & CULTUUR 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van thematische 
routes op het gebied van erfgoed & cultuur. Zoals zeven wandel- en 
fietsroutes rondom de militaire historie van Ede. Deze routes leiden je 
langs belangrijke locaties uit de Tweede Wereldoorlog. Je beleeft de 
verhalen van toen op de plek waar ze ooit plaatsvonden.
> bezoek-ede.nl/militair-toerisme

STRUINEND GENIETEN VAN  
RUST EN RUIMTE
In de gemeente Ede, het hart van de Veluwe, kun je kiezen uit maar 
liefst 125 wandelroutes, in totaal 1265 kilometer! Houd je van struinen, 
rust en ruimte? Het uitgebreide netwerk van wandelpaden leidt je langs 
de meest diverse natuurgebieden van Nederland. Wil je wild spotten  
tijdens je wandeling? Wandel dan eens in de vroege ochtend of tegen 
de schemering naar een wildobservatiepost. In Ede zijn diverse wild- 
observatiepunten zoals De Mossel, De Sysselt en Het Wekeromse Zand. 
Ook een aanrader zijn de 11 Klompenpaden; wandelend over land-
goederen, herstelde historische paden en dwars door boerenland is er 
genoeg te ontdekken en beleven. Dus trek stevige wandelschoenen aan 
en laat je verrassen!  
> bezoek-ede.nl/wandelen

FIETSPLEZIER VOOR IEDEREEN

In Ede slingeren comfortabele fietspaden door het afwisselende land-
schap van de Veluwe. Aan de hand van knooppunten stippel je je eigen 
route uit over heidevelden, langs zandverstuivingen, door dennenbos-
sen en uitgestrekte grasvlaktes. Ook de thematische routes bieden 
volop fietsplezier voor gezinnen, toerfietsers en… fijnproevers. Er zijn 
namelijk maar liefst vier smaakfietsroutes. Tijdens deze routes kom 
je langs verkooppunten van ambachtelijke streekproducten. Proef de 
smaak van de regio tijdens zo’n heerlijke fietstocht! 
> bezoek-ede.nl/fietsen 

De natuur in en rond Ede is gevarieerd en 
perfect om te ontdekken met de fiets, te 
paard of wandelend. Hier slingeren fiets-, 
wandel- en ruiterpaden door het afwisse-
lende landschap. Laat je verrassen door 
hoogteverschillen, uitzichtpunten, paarse 
heidevelden en spot ondertussen de 
Nederlandse Big Five: vos, das, ree, 
wild zwijn en edelhert!

PAK DE 
RUIMTE 
IN EDE!

UITDAGENDE MTB-ROUTES 
In de natuurgebieden van de gemeente Ede vind je bij Ede, Otterlo en  
Lunteren ruim 80 kilometer aan uitdagende mountainbikeroutes.  
De routes zijn onlangs compleet vernieuwd en behoren nu tot de top van  
de MTB-routes in Nederland. Prachtige trajecten voor liefhebbers van steile 
klimmetjes, mul zand, pittige afdalingen en single tracks met kombochten 
op smalle bospaadjes. Routes die je bovendien laten genieten van de  
prachtige heide, zandvlaktes en bossen. De routes zijn afzonderlijk te rijden, 
maar ook aan elkaar te koppelen. En... er is een speciale kinderroute!
> bezoek-ede.nl/mtb
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1.  WAT NEEMT EEN VOGELAAR MEE?
‘Je basisuitrusting bestaat uit een goede verrekijker en een goed 
vogelboek of een vogelapp op je smartphone.’

2. HOE PAK JE HET AAN?
‘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 soort-
naam te zoeken. Daarbij let je op details, bijvoorbeeld van de snavel 
of de poten.’

3. WAT IS HIERBIJ BELANGRIJK?
‘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 

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.

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.’

4. WANNEER IS DE BESTE TIJD?
‘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.’

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.’

VOGELEN VOOR    
DUMMIES

In het bos van Landgoed Schovenhorst in Putten kun 
je letterlijk alle kanten op. Er zijn drie uitgezette  
wandelingen die je voeren door de vijf bomentuinen 
van het landgoed. Onderweg kom je eeuwenoude, 
exotische bomen tegen. Zoals de reusachtige mam-
moetboom van 41 meter hoog! En wat dacht je van 
de bostoren? De klim van 235 treden is beslist de 
moeite waard vanwege het fantastische uitzicht  
over de Veluwe, Amersfoort en de polder. Op het 
landgoed vind je ook een brasserie met een uitge-
breide kaart. En last but not least is er een speelbos, 
waar kinderen naar hartenlust kunnen klauteren, 
hutten bouwen en ravotten in een grote zandbak. 
> landgoedschovenhorst.nl

VEELZIJDIG LANDGOED

VOLOP AFWISSELING
Het prachtige buitengebied van Harderwijk en Ermelo lijkt te 
zijn gemaakt voor de mountainbiker. Er zijn natuurlijke hoogte-
verschillen en ook het landschap biedt een afwisselend plaatje. 
Er zijn drie routes uitgezet: de groene route Harderwijk (21 km), 
de blauwe route Ermelo (23 km) en de rode route (2 km) die loopt 
over het terrein van fietsenfabrikant Trek. De Trek-trail is een 
technisch parcours met jumps en houten vlonders. De drie routes 
kun je afzonderlijk rijden, maar ook aan elkaar koppelen. 
 
FUNELEMENT
‘Tijdens de route Harderwijk kom ik in het Leuvenumse Bos op 
plekken waar het nog stil en rustig is’, vertelt Mark. ‘Zeker als ik 
’s ochtends ga, zie ik soms herten, reeën of zwijnen. Ook geniet 
ik altijd enorm van het uitzicht over het Beekhuizerzand. Wat de 
route zelf betreft, zit het funelement er voldoende in met korte 
klimmetjes en veel bochten.’

KLEINE ACHTBAAN
De blauwe route voert je dwars over de uitgestrekte Ermelosche 
Heide. ‘Prachtig,’ aldus Mark, ‘zeker in de bloeitijd. En als de kud-
de van Veluwse heideschapen er graast. Een oer-Veluws plaatje.’ 
Verder pakt het traject een klein stukje van het Speulderbos mee, 
ook wel het ‘bos van de dansende bomen’ genoemd vanwege de 
kromgegroeide stammen. ‘En daarna komt het spannendste deel’, 
volgens Mark. ‘Dat is één lange, flowy singletrack die je terug-
brengt bij het startpunt. Net een kleine achtbaan.’

   PRACHTIG 
PARCOURS
                                          ‘Pittig en uitdagend voor de beginnende 
                                             mountainbiker, volop genieten voor de 
                                                gevorderde rijder’ – zo karakteriseert 
                                                 Mark Torsius de MTB-route Harderwijk-
                                                  Ermelo. Het parcours bestaat voor 
                                                 twee-derde deel uit singletracks met 
                                               spannende kombochten en andere 
                                            natuurlijke hindernissen. ‘Lekker sportief 
                                       bezig zijn en tegelijkertijd genieten van een 
van de mooiste natuurgebieden van ons land. Dat is toch geweldig?’

De MTB-route Harderwijk-Ermelo is een aanrader voor zowel de  
beginnende fietser als de doorgewinterde bikkel. Startpunten voor bei-
de routes zijn Transferium Harderwijk en Hotel van der Valk Harderwijk, 
en voor de blauwe route ook Camping De Haeghehorst in Ermelo (hier 
is ook een afspuitplek). Meer informatie via onderstaande websites of 
loop even binnen bij VVV Ermelo Buitenleven en TIP Harderwijk.

> mtbharderwijkermelo.nl
> heerlijkharderwijk.nl
> ermelobuitenleven.nl

Foto's: MTB for life (Dewi van den Bergh)

|  MTB-ROUTE HARDERWIJK-ERMELO
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SPECTACULAIRE
UITZICHTEN

De weidsheid van de 
Veluwse natuur ervaar je 
vooral vanaf een uitkijk-
toren. Uitgestrekte heide-
velden, indrukwekkende 
zandverstuivingen en 
mooie vergezichten over de 
bomen naar de Randmeren 
– een panoramaview van 
grote hoogte is absoluut 
een must-see! Het klim-
werk is even afzien, maar 
eenmaal boven ben je dat 
gauw vergeten.

Al in het begin van de 20ste eeuw ver-
rezen 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 bos- 
branden tijdig te ontdekken.
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PUTTEN

NUNSPEET

BARNEVELD

KOOTWIJK

ELSPEET

UITKIJKTOREN IN ELSPEET

Hoogte > 20 meter.
Uitzicht > over de Veluwse heide-
velden, 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. 

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 ijzing-
wekkende klimkooi.  

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 beeld-
scherm staat waarop je het uitzicht 
vanaf de toren kunt zien? Zo kun je 
toch meegenieten, als je de klim niet 
kunt of wilt maken... 
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ACTIEF IN DE NATUUR! 
Het buitengebied van de gemeente  
Barneveld is één groot en uitdagend  
terrein waar je lekker actief bezig kunt 
zijn. Zin in een fikse fietstocht? Stap op  
de pedalen en volg de fietsroute Radio 
Kootwijk, die je brengt langs de imposan-
te Kathedraal: het voormalige zendstation 
voor radiotelegrafie, midden op de hei. 
Liever een tandje erbij? Vanuit Voorthui-
zen en Garderen starten pittige routes 
waaraan je je MTB-hart kunt ophalen! 
Ben je een wandelliefhebber, al dan niet 
op klompen, kies dan een van de vele 
wandelingen, zoals de Schaapskooiwan-
deling of een van de vier Klompenpaden.

PLUK DE VELUWE!
Wist je dat je in en rond Barneveld (met 
de dorpskernen De Glind, Garderen, Koot-
wijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, 
Voorthuizen en Zwartebroek) mooie 
pluktuinen vindt? Zo zit in Voorthuizen 
‘Pluktuin voor jou’, waar je verrukkelijk 
rood fruit, sappige appels en peren van 
struiken en bomen knipt. En in De Glind 
vind je de biologische Glinstertuin. In de 
zoetgeurende bloementuin mag je zelf 
een kleurrijk veldboeket bij elkaar pluk-
ken. Wil je het plattelandsgevoel van de 
Veluwe langer vasthouden? Dan is B&B 
De Hooiberg in Voorthuizen een aanra-
der. Van buiten een heuse hooiberg, van 
binnen van alle gemakken voorzien, zoals 
een luxe keuken en boxspringbedden. 
> visitvoorthuizen.nl

DE KIP-EN-EIKWESTIE
Bij Barneveld denk je meteen aan kippen 
en eieren. Of aan eieren en kippen, dat 
kan natuurlijk ook. In het Nederlands 
Pluimveemuseum zie je hoe een kuiken-
tje uit het ei kruipt en sta je stil bij een 
antieke broedmachine die nog in bedrijf 
is. Kinderen mogen de kuikentjes vast-
houden en knuffelen. In het authentieke 
veilinglokaal kun je meedoen aan een 
veiling. En zet je met een druk op de knop 
de veilingklok op het juiste moment stil, 
dan win je een doosje Barneveldse eieren 
of een flesje advocaat!

Meer info over gemeente Barneveld 
of volg de TIPS van de meisjes van 
de TIP's op > gobarneveld.nlArnhem
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  KASTEEL DE SCHAFFELAAR   BARNEVELD CENTRUM   DE BRINK IN KOOTWIJK

Zoals de Ronde Garderen, die voert door de 
oude loof- en naaldbossen bij Garderen met 
doorkijkjes naar heidevelden. De ronde gaat 
langs het mysterieuze Solse Gat, diep verscho-
len in het bos. Of de Ronde Midden-Veluwe. 
Die begint bij het dorpje Stroe en loopt dwars 
over de zandverstuivingen van Kootwijk. Voor 
de diehards is er de Veluwe Trail, de bekend-
ste lange-afstandsroute voor paardrijders in 
ons land. Onderweg vind je volop horeca, waar 
tweevoeter en viervoeter even op adem komen. 
En mocht je willen overnachten, dan zijn er 
diverse prima adresjes voor ruiter én paard! 
Begint het al te kriebelen?
> gobarneveld.nl/routes

Met al haar zandwegen door de 
vrije natuur is de Veluwe een  
eldorado voor paardrijders!  
Rondom Barneveld liggen tien- 
tallen kilometers ruiterpaden.  
De ruiter- en menroutes lopen 
dwars door de bossen en over  
heidevelden. Stel zelf je tocht  
samen via een van de vele apps 
voor ruiters. Of kies een uitge- 
zette en bewegwijzerde route. 

VOL IN 
GALOP
IN BARNEVELD

BARNEVELD
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VOOR JOU ÉN JE PAARD
Wil jij op vakantie met je paard? En niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor je paard een fijne 
overnachtingsplek? Dan is Samoza in Vierhou-
ten iets voor jullie. Daar staan de beste paarden 
in een eersteklas stal! Er zijn uitlooppaddocks, 
een buitenluik, een overdekte rijhal, afsluitbare 
zadelkasten en spuitplaatsen met warm water. 
All inclusive met stro, brokken en hooi. Jijzelf 
kiest voor een plek op de camping of voor een 
luxe glampinglodge, chalet of bungalow, vlak 
bij de stallen. En als dan ‘s ochtends de eerste 
zonnestralen door de bomen schijnen, schieten 
jij en je paard direct uit de startblokken, want 
vanaf Samoza rijd je zo het bos in. Tijdens je 
verblijf geniet je ook van de gezellige kantine, 
zwembaden, speeltuin en andere faciliteiten. 
Geen eigen paard? Bij Samoza kun je ook een 
paard huren. > samoza.nl/paardenvakantie 

           Je kunt uren over de
           Veluwe rijden zonder 
dat je een openbare weg hoeft 
over te steken. Er is namelijk 
een uitgebreid netwerk van 
ruiter- en menpaden. 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.

ONTDEK DE 
VELUWE TE
PAARD!

Kijk voor een overzicht met verschillende 
accommodaties die geschikt zijn tijdens 
een meerdaagse tocht op:
> routesopdeveluwe.nl

  SAMOZA IN VIERHOUTEN

WANDELTIP

In het Aardhuispark is een wandel-
route van circa 3 kilometer uitgezet 
(toegang 2 euro, zie website). Volg 
vanaf Het Aardhuis de paaltjes 
met gele kop. De route voert langs 
bomen van meer dan 150 jaar oud 
naar een grote open akker waar het 
wild vaak rustig staat te foerageren. 
Vervolgens wandel je verder naar de 
wildobservatiehut. Via oude statige 
lanen kom je uiteindelijk weer bij  
Het Aardhuis uit.

STARTPUNT
Vandaag de dag is Het Aardhuis hét start-
punt voor je bezoek aan Kroondomein Het 
Loo. De eerste etage is ingericht als gratis 
toegankelijk bezoekerscentrum. Daar krijg 
je op interactieve wijze informatie over de 
natuur, het beheer en de verbintenis van 
de koninklijke familie met het gebied.  
De stijlkamer uit circa 1890 is nog volledig 
intact. Naast thematische exposities 
organiseert Het Aardhuis regelmatig 
activiteiten zoals fotografieworkshops, 
stiltewandelingen en bronst- en padden-
stoelenexcursies.

VELUWSE LEKKERNIJEN
Na een fietstocht of wandeling kun je in 
restaurant Het Aardhuis genieten van 
een kop koffie met lekkers of een Veluwse 
lunch. Op afspraak is ook een diner  
mogelijk. Op de uitgebreide menukaart 
voert wild de boventoon. Precies wat 
op deze plek past. Ook voor zakelijke en 
familiebijeenkomsten is Het Aardhuis  
een aanrader. 
> restauranthetaardhuis.nl

BELEEF DE NATUUR
Buiten ligt het Aardhuispark, waar je  
grote kans hebt edel- en damherten  
in hun eigen leefomgeving te zien.  
Op afspraak is het mogelijk een bege- 
leide wandeling te maken met een  
natuurgids die vertelt over historie,  
flora en fauna. Alle reden om een bezoek  
te brengen aan deze historische plek!
> hetaardhuis.nl

Het Aardhuis bij Hoog Soeren 
(gemeente Apeldoorn) is een 
geliefde plek voor natuurlief-
hebbers. Het historische  
gebouw in Kroondomein Het 
Loo is prachtig gelegen op het 
op één na hoogste punt van de 
Veluwe: de Aardmansberg.  
Koning Willem III gaf in 1861  
de opdracht voor de bouw van 
het huis. Oorspronkelijk diende 
het voor militaire besprekingen,  
later als jachtchalet.GENIETEN OP 

GROTE HOOGTE

|  PAARDRIJDEN
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1. ENKHOUT IN KROONDOMEIN  
HET LOO - Vaassen
De wildkansel ligt vlak bij de kruising Elspeter- 
weg-Elburgerweg. Vanaf de parkeerplaats 
loop je in circa 10 minuten over een paadje 
ernaartoe. Je kijkt uit over een heideveld en 
een wildweide.

2. HAELBERG IN ’T EPERHOLT - Epe
Op de Haelberg staat een hoge uitkijkpost, die 
een mooi uitzicht over de omgeving biedt. Ook 
op weg hiernaartoe heb je een goede kans 
zwijnen en edelherten tegen te komen.

3. WILDKIJKWAND  
KINDERBELEVINGSPADEN  - Epe
Op het punt waar drie kinderbelevingsroutes 
samenkomen staat de wildkijkwand waar je 
ongezien wild kunt spotten.

3 WILDKIJKPLEKKEN

WAAR OP DE KAART?

IJssel

Epe

Apeldoorn

Vaassen

2

1

3

LANGSTE GRAFHEUVELLIJN VAN EUROPA 
Wist je dat er op de Veluwe zo’n 2000 prehistorische grafheuvels 
liggen? Elke boerengemeenschap op de Veluwe richtte vroeger 
haar eigen grafheuvels op, meestal iets buiten de nederzet-
ting. In de gemeente Epe liggen er zo’n 50 achter elkaar in een 
rechte lijn van ongeveer 6 km. Dit is de langste grafheuvellijn 
van Europa! Volg vanuit Vaassen een van de bewegwijzerde 
archeologische wandelroutes (waaronder eentje speciaal voor 
kinderen). Onderweg kom je zogenoemde pollers tegen die het 
verhaal vertellen over de grafheuvels. De routefolder is vanaf mei 
2021 verkrijgbaar bij de VVV Epe. 
TIP! Wil je nog meer te weten komen over archeologie en graf-
heuvels? Bezoek dan het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse.  
> hagedoornsplaatse.nl

EPE 100% WILD
Zwijnen, herten, reeën en dassen – ze behoren tot de vaste 
bewoners van de omgeving van Epe. Vandaar dat de gemeente, 
die bestaat uit de dorpen Epe, Emst, Oene en Vaassen, bezoekers 
zelfverzekerd een 100%-wildgarantie geeft! Ontdek het wildlife 
tijdens een wandeling of fietstocht door de Veluwse bossen. Of 
ga mee met een spannende wildspeurtocht onder leiding van 
een gids. Je kunt een wildkijkplek opzoeken en daar de dieren 
bewonderen. Wil je goed voorbereid zijn, download dan de app 
‘Epe Wild’ of haal de Wildwijzer bij de VVV Epe. Daarin staan 
handige tips voor je wildavontuur.
> vvvepe.nl

PARADIJS VOOR PAARDEN(LIEFHEBBERS) 
Paardenliefhebbers zitten goed in het zadel in Epe! In het 
buitengebied lopen prachtige ruiter- en menpaden. Deze zijn 
overzichtelijk in kaart gebracht en van duidelijke markeringen 
voorzien. Zo is een uitgebreid knooppuntennetwerk ontstaan 
voor de recreatieve paardensporter. Ook zijn er voldoende  
pleisterplaatsen met boxen om je paard even te stallen en  
een kop koffie of lunch te doen, zoals Brasserie Floor en  
De Ossenstal. En jaarlijks vindt in juni de Eper Paardenvier- 
daagse plaats: een uniek hippisch evenement met een  
grootse intocht door het centrum van Epe! 
> paardenroute.nl   
> paarden4daagse.nl

WILD SPOTTEN - De Veluwe is 
natuurlijk dé plek om wild te 
spotten. Edelherten, damherten, 
wilde zwijnen en reeën – grote 
kans dat je ze een keer tegen-
komt. De beste mogelijkheid 
heb je in Epe, want die Veluwse 
gemeente geeft een 100% 
wildgarantie!

WILD&
OUTDOOR

Foto: Gerrit Rekers
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SPRONG IN HET DIEPE
Misschien is over het randje stappen wel eng, maar 
na afloop blijkt die sprong in het diepe toch zeker 
de moeite waard! Bij de Free Fall maak je een vrije 
val van maar liefst 16 meter hoogte. Na je sprong 
word je via het zekeringssysteem in een gestaag 
tempo veilig naar de grond gebracht. Dit duurt 
enkele seconden waardoor je echt even het gevoel 
hebt dat je vliegt. Een onvergetelijke belevenis!
> klimbosharderwijk.nl

Dan is de Rollercoaster Zipline in Klimbos 
Harderwijk zeker een aanrader! Hier roetsj je op 20 
meter hoogte dwars door het bos. Door de hoge 
snelheid en de vele bochten lijkt het alsof je in een 
echte rollercoaster zit. Je voelt de adrenaline door 
je lijf gieren als je minutenlang over de zipline tus-
sen de bomen door suist. Durf jij het aan?! 

ESCAPE TOUR
Lekker struinen door de binnenstad van bij-
voorbeeld Harderwijk, Apeldoorn of Arnhem en 
ondertussen een spannend spel spelen? Ga op pad 
met vrienden of familie en speel de Escape Tour! 
Voltooi de opdrachten, ontcijfer alle aanwijzingen 
en vind binnen twee uur de geheime uitgang van 
de stad. Ga jij de uitdaging aan?! 
> escapetours.nl

KLIMMEN EN KLAUTEREN
In Klimbos Garderen liggen maar liefst tien uitdagende 
klimparcoursen op je te wachten. Van fietsen op hoog-
te en wipe-outballen tot een glijbaan en vele tokkels. 
Zo kom je van alles tegen tussen de bomen, zelfs een 
skateboard en een vliegend tapijt! Letterlijk het hoogte-
punt is het Discover-parcours op 25 meter vanaf de 
grond. Een must-do voor de echte avonturiers! 
> klimbosgarderen.nl

MOEITELOOS CROSSEN
Met een E-chopper of E-mountainbike cross 
je moeiteloos de Veluwe over. Dankzij elektrische 
ondersteuning en dikke banden rijd je zonder veel 
inspanning over mulle zandweggetjes of modder-
paden en vlieg je als een speer de heuveltjes op. 
Deze en nog vele andere vervoersmiddelen huur 
je bij de Veluwe Specialist, met verhuurshops in 
Garderen, Harderwijk, Hoenderloo, Otterlo, Uddel 
en Voorthuizen.  > veluwespecialist.nl

GAMEN EN BUITEN SPELEN
In Adventurepark Harderwijk vind je het spiksplinter- 
nieuwe Fort Vertier (opening begin 2021). Een 
interactief doolhof met een Romeins thema waarin 
kinderen verschillende attributen moeten ‘verzame-
len’. Het is de bedoeling om in te checken bij alle 
wachttorens, zo veel mogelijk punten te verdienen 
én een snelle tijd neer te zetten. De perfecte mix van 
gamen en buiten spelen! > fortvertier.nl

Activiteiten combineren? Kijk 
dan eens bij Adventurepark 
Harderwijk voor leuke kortingen! 
> adventureparkharderwijk.nl
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WAAG DE SPRONG 
IN TEUGE
Het staat bij veel mensen op de bucketlist: een parachute- 
sprong! Bij het Nationaal Paracentrum in Teuge ervaar je de 
onvergetelijke sensatie van een tandemsprong. Je springt 
van drie of vier 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.

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.
> teuge-airport.nl

Arnhem

Ede

Apeldoorn

Nederrijn

Veluwemeer
IJssel

IJssel

Pannerdensch
     kanaal

WAAR OP DE KAART?
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AIRPORT TEUGE

ONVERGETELIJKE 
ERVARINGEN 
OP GROTE 

HOOGTES!

Bekijk de Veluwe eens op een ander manier! Vanuit de 
lucht bijvoorbeeld, of al roetsjend van een zipline tussen 
de bomen. Voor wie iets meer uitgedaagd wil worden  
en op zoek is naar een waanzinnig avontuur biedt de 
Veluwe vele mogelijkheden. Van deze activiteiten krijg  
je een lekkere adrenalinekick!

KLIMBOSSEN
Hoe ver durf jij te gaan? Waan jezelf een weg door de 
mooiste en spannendste klimbossen op de Veluwe. 
Via uitdagende bruggen en netten, stevige lianen  
en te gekke tokkelbanen beleef je een geweldig 
avontuur, midden in de natuur. 

1   KLIMBOS HARDERWIJK is niet zo maar een 
klimbos. Naast de klimparcoursen is er een unieke 
Rollercoaster Zipline waarmee je op hoge snelheid 
door het bos vliegt, een uitdagende Duo-zipline voor 
jou en je klimmaatje, en een Free Fall op 16 meter 
hoogte!

Boekhorstlaan 2, Harderwijk > klimbosharderwijk.nl

2   KLIMBOS GARDEREN is het grootste klimbos 
van Nederland en telt maar liefst tien parcoursen  
met verschillende moeilijkheidsgraden. 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 vier jaar kunnen lekker  
spelen in het nettenparcours Netventure. Zo is het  
klimbos geschikt voor jong en oud!

Putterweg 81, Garderen > klimbosgarderen.nl

3   KLIMBOS ERMELO telt maar liefst acht  
parcoursen voor kinderen en volwassenen, die  
oplopen in hoogte en moeilijkheidsgraad, inclusief 
het moeilijkste parcours van Nederland, The PEAK! 
Veiligheid staat natuurlijk boven alles. Door het 
unieke veiligheidssysteem blijf je het gehele parcours 
100% gezekerd aan de veiligheidslijn! Wel zo’n fijne 
gedachte! Kinderen mogen daarom geheel zelfstan-
dig klimmen.

Drieërweg 125, Ermelo > klimbosermelo.nl

4   KLIMBOS VELUWE ligt in het prachtige Park 
Berg & Bos in Apeldoorn. Hier kies je uit negen 
verschillende routes. Elke klimroute heeft een eigen 
moeilijkheidsgraad met hoogtes variërend van twee tot 
18 meter. Kies zelf hoe hoog je wilt gaan! Voor de jonge 
avonturiers is er het Junior Klimbos met drie routes. 
Deze zijn bepaald niet kinderachtig. 100% veilig is het 
in elk geval door het continu zekersysteem. Hierdoor 
kan iedereen zelfstandig klimmen (max. drie uur).

J.C. Wilslaan 21, Apeldoorn > klimbosveluwe.nl
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De Veluwe is zo uitdagend dat je er gewoon niet 
stil kunt blijven zitten! Gelukkig zijn er tal van 
recreatiegebieden waar je – meer of minder actief – 
lekker in beweging kunt zijn. Zo vind je verspreid 
over de Veluwe acht superverzorgde locaties van  
Leisurelands waar je op of aan het water heerlijk 
kunt recreëren.

AAN DE RANDMEREN

1  Strand Nulde > De verschillende zandstranden, ruime lig-
weides en uitgebreide voorzieningen maken Strand Nulde tot de  
ideale plek voor een dagje uit met het hele gezin. Voor kinderen 
zijn er talloze speeltoestellen, met name op Nulde-Zuid.

2  Strand Horst > Op zoek naar actie en avontuur? Dan ben 
je op Strand Horst op je plek. Het is hét surf- en kitestrand van 
Nederland. Verder kun je er ook paintballen, quadrijden en een 
balletje slaan op de pitch&putt golfbaan. Tussendoor kun je 
even bijkomen op een van de zandstranden, ligweides of bij de 
restaurants.

3  Surfoever Hoge Bijssel > Met een gloednieuw strand is 
Surfoever Hoge Bijssel een zomerse plek aan het meer gewor-
den. En de naam zegt het al: de locatie is bij uitstek geschikt 
voor surfers! Vanaf Surfoever Hoge Bijssel vaart ook de fietspont 
naar de andere kant van de Randmeren. Een aanrader voor een 
gevarieerde fietstocht.

IN DE BOSSEN 

4  Zandenplas > Omgeven door groene naaldbomen ligt  
Zandenplas, vlak bij Nunspeet. Een pracht van een gebied met  
een fijn zandstrand, een overzichtelijke lig- en speelweide met 
veel toestellen en een gezellig strandpaviljoen. Geniet op je 
handdoek of stoeltje van de zon, terwijl de kinderen zich  
vermaken met zand en speeltjes. En als het te warm wordt,  
zoek je verkoeling onder de bomen.

5  Heerderstrand > Midden in de Veluwse bossen ligt 
Heerderstrand. Het prachtige strand en het schone zwemwater 
bezorgen je gegarandeerd veel waterplezier. Ook lekker luieren 
en zonnebaden is hier absoluut geen straf. Verder kun je rondom 
het water een prachtige wandeling maken. 

IN LANDELIJK GEBIED

6  Kievitsveld > Dit recreatiegebied vlak bij Emst is een wereld 
van uitersten: van heerlijk ontspannen op het familiestrand of in 
het welnesscentrum de Veluwse Bron tot bikkelharde actie bij  
de waterski- en wakeboardbaan van Burnside Cablepark.  
Iets ertussenin kan natuurlijk ook, zoals wandelen langs de 
meertjes in de omgeving of lekker een hapje eten bij een van  
de restaurants.

7  Bussloo > Gunstig gelegen in de stedendriehoek Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen ligt recreatiegebied Bussloo. Een veelzijdig 
terrein met een meer van 100 hectare, zes stranden waarvan 
eentje speciaal voor kinderen, een pitch&putt golfbaan, barbe-
cue- en kampvuurplaatsen, escaperooms, sport- en outdoorac-
tiviteiten zoals suppen, vissen, paardrijden en duiken, wellness, 
strandpaviljoens en ga zo maar door. Waar wacht je nog op?!

8  Zeumeren > Met een waterski- en wakeboardbaan, een 
gezellig paviljoen, een familiestrand én een jongerenstrand is 
Zeumeren een aanlokkelijk recreatiegebied in een landelijke 
omgeving. Op de uitgestrekte stranden en ligweides vind je een 
waterspeeltoestel, kabelbaan, piratenklimschip, schommels, 
waterdoeltjes en volleybalveld. Kortom, een superplek!

ZWEMMEN
BIJ DE VELUWSE
STRANDEN

Alle recreatiegebieden zijn gratis toegankelijk. Kom je met  
de auto, dan betaal je voor een parkeerplek. 
> leisurelands.nl
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Bron: Google Maps
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DE IJSSEL 
DE MOOISTE RIVIER 
VAN NEDERLAND

  ONTDEK DE IJSSELVALLEI

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 door het landschap slingert. Dankzij de 
dynamische natuur voelen veel vogels en planten zich 
hier thuis. Geniet van het buiten zijn in de IJsselvallei! Arnhem

Zutphen

Deventer

Kampen

Ede

Apeldoorn

Nederrijn

Veluwemeer

IJssel

IJssel

Pannerdensch
     kanaal

IJSSELVALLEI

DE SLINGERENDE RIVIER  
IN DE IJSSELVALLEI 
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PRACHT VAN EEN PLAS 

Zin in een verfrissende duik? Op Bussloo ligt een 
pracht van een plas voor je klaar met kristalhelder 
natuurwater, omringd door fijne zandstrandjes en 
groene ligweiden. Zwem naar het midden van het 
meer en geniet van de stilte. Of speel met de kids in 
het afgezette ondiepe deel. Voor de allerkleinsten is 
er een kinderstrand met een kabelbaan, schommel 
en glijbaan. Rondom de plas vind je speeltoestellen, 
minigolf, beachvolleybal, kiosken en restaurants. 
Kortom: alle ingrediënten voor een lekker relaxed 
en superzomers dagje!.  

WANDELEN DOOR 
HET BOERENLAND
Klompenpaden staan garant voor wandelingen in een 
landelijke omgeving waar rust en ruimte de boven-
toon voert. Zeker in en rond Voorst. Daar zijn maar 
liefst zeven Klompenpaden, waarmee je alle kanten 
op kunt: door het bos, langs weilanden of over de 
slingerende dijk langs de IJssel. Kies bijvoorbeeld het 
Fliertpad of het Tuylermarkerpad. Snuif de frisse lucht 
van de rivier op en geniet halverwege je wandeling 
van een kop koffie op een boerenerf. Zo beleef je het 
Voorster boerenland ten volle!

SMAAK VAN  
STREEKPRODUCTEN
Benieuwd hoe de IJsselvallei smaakt? Proef dan 
de streekproducten! Bijvoorbeeld geitenkaasjes 
van het boerenland, kersen uit de uiterwaarden en 
brood van de dorpse molen. Combineer je bezoek 
aan boerderijwinkels met een prachtige fietsroute 
en geniet onderweg van hoogstamboomgaarden en 
monumentale IJsselhoeven in het weidse land-
schap. Stap af bij boerderij Moria en haal er vers 
geplukte kersen, fruitsap, jam en honing. Volg je 
de IJssel richting Twello, dan kom je uit bij de Hof 
van Twello met biologische groenten. Fietstassen 
aanbevolen! 

ONTDEK DE 
BLAUW-GROENE
IJSSELVALLEI
Mooi centraal in de IJsselvallei ligt Voorst. Een  
ideale uitvalsbasis om het gebied te verkennen.  
Geniet van kilometerslange fietsroutes over de  
dijk. Van wandelen door het boerenland. Van de  
gezellige drukte in de twaalf dorpen van Voorst.  
En van de weldadige wellness en rust langs de  
recreatieplas van Bussloo. Hier is het gewoon  
genieten. Kleinschalig en no-nonsense, met  
beide voeten in de Voorster klei. Letterlijk,  
als je zou willen.

In de gemeente 
Voorst vind je maar 

liefst zeven  
Klompenpaden
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VOORST

TWELLO

MEER TIPS?

Meer tips over Voorst, Twello en de omgeving vind je 
op bezoekvoorst.nl. Daar kun je ook een praktische 
minimap downloaden.
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STOP 1   HET SCHILDERACHTIGE HATTEM

Ik parkeer mijn auto en wandel via de Dijkpoort de stad in. Tijd voor koffie! De geur van 
versgebakken brood komt me al tegemoet. Bij Everyday Bread… & Coffee komen de heer-
lijk geurende kaneelbroodjes voor mijn neus uit de oven en het ruikt naar verse koffie. Even 
genieten.

Hanzestad Hattem is al eeuwen een inspiratiebron voor kunstschilders. Begrijpelijk! Door 
de ligging aan de IJssel én aan de rand van de Veluwe is Hattem een wel heel aantrekkelijk 
stadje. Hollandse luchten boven water, uitgestrekte bossen en landgoederen en in het stad-
je een pittoresk centrum met eeuwenoude monumenten. 
Ik ga op pad met stadsgids Gerard, die me hier echt even doet thuis voelen. We bezoeken 
de imposante Dijkpoort: de 14-eeuwse stadspoort die toegang geeft tot het centrum van 
Hattem. 

Vanaf daar lopen we in enkele minuten naar het hart van de stad, de Markt. Hier vind je 
gezellige terrassen, het Stadhuis, in de 17e eeuw in renaissancestijl verbouwd en de  
Andreaskerk, waarvan aan de voorzijde alleen de kerktoren te zien is. 
We wandelen op ons gemak verder door de smalle straten. Ik kijk omhoog naar de mooie 
gevels, bewonder de uitbouw van het ‘Pand der Liefde’, geniet van de doorkijkjes en ga op 
zoek naar de ‘Gouden Bocht’ van Hattem.

STOP 2   VISSERSSTAD ELBURG

Elburg is een schattig stadje aan het Veluwemeer. Een Hanzestad met een ommuurd his-
torisch centrum. Een stad met stadswallen, een iconische stadspoort en gebouwd volgens 
het principe van de gulden snede. 
De Grote of St. Nicolaaskerk is niet te missen. De kerk ligt in een hoek van de stad en is 
indrukwekkend groot. Ik beklim de 158 treden van de kerktoren om Elburg van bovenaf te 
bewonderen. Het stratenplan, de rechte hoeken van de stad, de haven en de omgeving zijn 
heel duidelijk te zien!
Elburg is niet groot, dus ik hoef niet bang te zijn iets te missen tijdens mijn wandeling door 
de stad. Willekeurig door de stad dwalend kom ik vanzelf langs de mooiste plekjes en leuk-
ste adressen van Elburg. Onderweg bewonder ik niet alleen de mooie gevels, maar kijk ik 
ook naar de grond voor de bijzondere keitjesstoepen die aanduiden wat voor winkel/bedrijf 
er in het bijbehorende pand zat. 
De authentieke botters in de haven van Elburg springen direct in het oog wanneer ik aan 
kom lopen. Ze zijn stille getuigen van het visserijverleden van Elburg, toen de stad nog aan 
de Zuiderzee lag. 

BIJZONDERE 
PLEKKEN IN DE 
HANZESTEDEN

1. ’t Spookhuys - Een van de mooiste  
      historische panden van de stad herbergt 

een bijzonder goed restaurant.
2.  Fiets een Rondje Hattem - Huur een fiets 

en rijd een Rondje Hattem, een fietsroute 

van 20 kilometer waarbij je de mooiste 
plekjes rondom de stad ziet.

3.  Het Bakkerijmuseum - Het Nederlands 
Bakkerijmuseum bezorgt je gegarandeerd 
een grote glimlach. En het water in je mond.

3 X DOEN:

  REISVERSLAGGEVER MARLEEN OP ROADTRIP VAN HATTEM TOT HARDERWIJK 

ELBURG

ELBURG

HATTEM

HATTEM

1.  De Westerwalstraat - Het meest gefotogra-
feerde straatje van Elburg met veel opvallen-
de bloemen en planten.

2.  Een boottocht op een botter - Rondvaren 

op een authentieke vissersboot, wat een 
bijzondere ervaring!

3.  Het Feithenhof - Een mooi hofje en een van 
de vele rijksmonumenten in de stad.

3 X DOEN:

VIER DE 
ZOMER BIJ 
MEADOW!

Marleen Brekelmans verzamelt 
voor haar site bijzonderplekje.nl 
de leukste adressen in Europa. 
Met haar persoonlijke selectie 
verrast ze de liefhebber van het 
goede leven met tips, net even 
anders dan anders.  

Stel je even voor: je voeten op het 
gras, een stralende zon aan de hemel, 
een drankje binnen handbereik en 
een prachtig uitzicht op de IJssel, de 
groene uiterwaarden en het histori-
sche stadsfront van Deventer… Dat 
is zonder twijfel de pop-up horeca-
voorziening Meadow op het Deventer 
Stadsstrand! Een unieke plek aan 
de westkant van de IJssel, waar je 
tussen april en oktober geniet van 
lekkere koffie, een borrel en zomerse 
streetfoodgerechten. Bij Meadow kun 
je gratis parkeren en zit je vlak bij het 
pontje waarmee je in een tel in het 
centrum van de Hanzestad staat. Zo is 
deze plek de perfecte start of de ultie-
me afsluiting van een dagje Deventer. 
Of beide natuurlijk!
> meadow-deventer.nl
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STOP 3   CULINAIR HARDERWIJK

Hanzestad Harderwijk heeft álles in huis. Een historische binnenstad en een rijke geschie-
denis, goede restaurants en hippe hotspots, de Veluwe als voortuin en het Veluwemeer in 
de achtertuin. Er zijn weinig steden in Nederland te vinden die zoveel te bieden hebben op 
zo’n klein oppervlak. 

Ik wandel door het Hortuspark, langs het Linneaus torentje en bezoek het Marius van 
Dokkum Museum (ik heb hardop staan schateren!) op weg naar het Kloosterplein. Via de 
Paradijspoort kom ik terecht op de Smeepoortenbrink, een van de pittoreske pleintjes in de 
stad. De mooiste straatjes van de stad vind ik de Blokhuissteeg, Burgtstraat en Straat van 
Sevenhuysen. 

Langs de stadsmuren ligt de lange Stadsboulevard, de scheiding tussen stad en Veluwe- 
meer. Je kunt hier uren over het water staren en alle bootjes bewonderen. Of ga lekker  
naar het strand! Harderwijk heeft als een van de weinige steden in het binnenland een  
echt strand. Met hippe strandtent: Walhalla.

1.  Het Marius van Dokkum Museum - Ik 
heb hardop staan schateren om het werk 
van de Rembrandt van de Veluwe.

2.  Het Palingmuseum - Kom meer te weten 
over Harderwijk als vissersstad (en neem 

een lekker visje mee naar huis).
3.  Dikke Dirck - Deze Hanzestad wordt 

gezien als een paradijs voor culinaire 
liefhebbers. Ik ging lunchen bij het unieke 
Dikke Dirck.

3 X DOEN:

KAMPEN, NAUTISCHE HANZESTAD
Thuishaven van de Kamper Kogge en met vele ambachtelijke 
winkeltjes in de binnenstad. Ankerplaats voor de bruine vloot, 
rondvaartboten, een stoer nautisch verleden en agrarisch  
achterland. Kampen, dat is varen en ervaren. 

ZWOLLE, DYNAMISCHE HANZESTAD
Gezellig winkelen, cultuur snuiven in de musea en de eeuwen-
oude steegjes, wandelen in een van de parken of een bruisend 
evenement bezoeken… In Zwolle kan het allemaal!

DEVENTER, LEVENDIGE HANZESTAD
Eigenzinnig Deventer, bruisend aan de IJssel met haar eigenwijze 
festivals. In de authentieke binnenstad struin je heerlijk langs 
historische monumenten, vintage winkels en gezellige horeca.

ZUTPHEN, EIGENZINNIGE HANZESTAD
Torenstad en monumentenstad. In Zutphen gaan hip en historie 
perfect samen. Van pop-upshops naar hofjes naar couture en 
cuisine. Dé stad voor smaakmakers en fijnproevers.

DOESBURG, CULTURELE HANZESTAD
Doesburg is cultureel, kleurrijk en ligt pal aan de IJssel en de 
Oude IJssel. Hanzestad Doesburg valt op met zijn gezellige, 
historische binnenstad vol ateliers, galerieën & musea.  

HASSELT, GRACHTENSTAD
Van bedevaartsoord tot een bolwerk van de reformatie. Ontdek 
het religieus erfgoed van Hasselt en ervaar hoe geloof en devotie 
al eeuwenlang verweven zijn met de geschiedenis van deze 
Hanzestad aan het Zwartewater.

Voor meer informatie: > visithanzesteden.nl

MEER HANZESTEDEN

Apeldoorn

Ede

IJssel

HARDERWIJK

ELBURG

HATTEM

DOESBURG

DEVENTER

ZUTPHEN

ZWOLLE

KAMPEN

HASSELT

HARDERWIJK

‘Wauw, hier ruikt het lekker!’, klinkt het in koor, als Sophie en 
Bram samen met hun ouders het Bakkerijmuseum in Hattem  
binnenstappen. Hier in het lekkerste museum van de Veluwe  
kom je alles te weten over brood en banket en gaan kinderen  
ook zelf aan de slag. 

BLAUWE MUREN
Sophie en Bram kiezen ervoor om eerst de 
speurtocht te doen. Met pen en papier lo-
pen ze geconcentreerd door het museum. 
Even later staan ze stil bij een nagebouw-
de bakkerswinkel. ‘Waarom zijn de muren 
van deze winkel blauw geverfd?’, leest 
Sophie hardop voor. Terwijl ze nog over-
leggen over het antwoord, vraagt bakker 
Sanne of ze zin hebben om een koek te 
bakken? Natuurlijk!

EN KNEDEN MAAR!
Schortje voor, achter de tafel staan en… 
kneden maar! ‘Dat gaat best moeilijk’, 
zucht Bram. Maar toch, tien minuten later 
liggen er twee koekvormen met deeg erin 
klaar om gebakken te worden. Elk met 

hun naam erop. Daarna gaan ze verder 
met de speurtocht. Ze lopen door bakke-
rijen uit vroeger tijden en bekijken oude 
machines en antieke bakblikken. Uitein-
delijk belanden ze in het museumtheater.

KONIJNEN EN ZWANEN
Daar begint de voorstelling van bakker 
Fred. Op een humoristische manier laat 
hij zien wat je allemaal met brooddeeg 
kunt maken en vertelt hij er de leukste 
verhalen bij. Konijnen, zwanen, varken- 
tjes – allerlei broodfiguren tovert hij 
tevoorschijn. Sophie mag zelfs even naar 
voren komen om bakker Fred te helpen 
met broodvlechten. Spannend! Na afloop 
halen ze hun zelfgemaakte koek op. En 
wat zijn ze daar trots op! 

POFFERTJESSALON

Heb je trek gekregen na je bezoek 
aan het Bakkerijmuseum of een 
stadswandeling? Loop dan binnen bij 
het fraaie pand naast het museum. 
Hier vind je een echte poffertjessalon 
uit grootmoeders tijd. Alleen al het 
interieur van het Daendelshuis is de 
moeite van het bekijken waard. Ook 
de vingervlugheid van de bakkers die 
de poffertjes bakken, is fascinerend. 
Maar het allerleukste is natuurlijk 
om de poffertjes op te eten! Bij mooi 
weer kan dat ook buiten op het fraaie 
pleintje voor de salon.
> bakkerijmuseum.nl

LEKKERSTE MUSEUM 
VAN DE VELUWE
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Het is heerlijk in Harderwijk! Met de Veluwe 
in de achtertuin en het water in de voortuin 
heeft deze historische Hanzestad het beste 
van twee werelden! Kom wandelen, fietsen, 
varen, surfen, shoppen, musea bezoeken, 
lunchen, dineren, flaneren, … tja, wat kun je 
eigenlijk niet in Harderwijk?!

1    BOS EN HEI VAN  
DE VELUWE

Het Leuvenumse Bos, het Speulder- en 
Sprielderbos, Kroondomein Het Loo en 
de Elspeetsche Heide – het wemelt van 
de prachtige bos- en heidegebieden in de 
achtertuin van Harderwijk. Kies voor een 
uitgezette wandeling in het sprookjes-
achtige Speulderbos met zijn dansende 
bomen, of zoek de stilte op de eindeloze 
zandpaden van het Kroondomein. Of 
wandel vanaf de natuurlijke speeltuin aan 
de Watertorenweg naar de zandverstui-
vingen van het Beekhuizerzand. Vanaf de 
fiets zie je een groter gebied, bijvoorbeeld 
als je de route naar Putten en Garderen 
volgt. En met een beetje geluk kom je 
tijdens het rondje Ermelo-Elspeet de 
schaapskudde op de Elspeetsche Heide 
tegen.

2    WATER VAN  
HET WOLDERWIJD

Een Stadsstrand met een hip paviljoen, 
een boulevard, vier havens – je vindt het 
allemaal in Harderwijk! Toegegeven, deze 
oude Hanzestad ligt niet (meer) aan zee, 
maar het water van het Wolderwijd is 
net zo lekker. Spring het water in vanaf 
het fijne zandstrand, ga suppen (kan het 
hele jaar) of huur een bootje en geniet 
van een heerlijke dag op het glinsterende 
water. Maar ook op de wal is het goed 
toeven. Waar kun je beter flaneren dan 
hier op de lange wandelpromenades?! 
Moe geworden? Drink een koud bier-
tje of een lekker glas wijn op een van 
de uitnodigende terrassen, met op de 
achtergrond het geluid van het zacht 
kabbelende water.

3    HISTORISCHE  
BINNENSTAD

Harderwijk is een eeuwenoude Hanze- 
stad. Dat zie je terug in het centrum: van 
het monumentale oude Stadhuis (waarin 
het TIP gevestigd is) tot het schilderach-
tige vissershuisje. Een stadswandeling 
is dan ook een aanrader. De stadsgids 
vertelt over de rijke geschiedenis, waarin 
de Hanze, vestingwerken, visserij en 
universiteit een belangrijke rol speelden. 
In de knusse binnenstad is het ook goed 
shoppen. Je vindt er een mooie mix van 
de bekende winkelketens en kleinere 
‘local heroes’. Duik in de middeleeuwse 
straatjes en ontdek unieke winkels en 
boetiekshops in prachtige historische 
panden. Alle adresjes liggen vlak bij 
elkaar. Je hopt zo van de ene naar de 
andere shop! 

4    CULINAIR  
HARDERWIJK

Harderwijk is een feest voor foodlovers!  
Van een Black Angus-burger in een gezellig 
eetcafé of een lekker visje aan de Boulevard 
tot een exclusief gourmandmenu in een  
sterrenrestaurant. Proef het zelf!
•  Vischmarkt: Hier stralen de (Michelin)

sterren van ‘t Nonnetje en de Basiliek je 
tegemoet. Ook aanraders zijn Restaurant 
Ratatouille en Bistro Vischmarkt 49. 

•  Markt en Vuldersbrink: In hartje 
binnenstad vind je gezellige horecazaken 
waar je heerlijk kunt eten. Zoals bij De 
Boterlap, Holy Moly en Restaurant Caert.

•  Boulevard: Waar kun je beter een visje  
scoren dan hier, pal aan het water bij 
Bonanza, Johannes of De Admiraal? En  
om de hoek in de Bruggestraat zit Savage, 
de eerste gastrobar op de Veluwe.

5    CULTUUR  
SNUIVEN

Zin in een dagje met cultuur? Keuze genoeg! 
•  Marius van Dokkum Museum: Van 

Dokkum schildert portretten en stillevens 
in zijn kenmerkende Nederlands-realis-
tische stijl, vaak met een humoristische 
inslag. 

•  Palingmuseum: Hier ervaar je interactief 
het mysterieuze verhaal van de paling. 
Zeer geschikt voor gezinnen met kinderen.

•  Vischafslag: Volop cultureel historisch 
erfgoed uit de rijke visserijhistorie van 
Harderwijk, met o.a. het Bottermuseum, 
molen De Hoop en oude botters.

•  Stadsmuseum: In dit streekmuseum 
staat de stadsgeschiedenis centraal. 
Twaalf personages vertellen je op een 
boeiende, interactieve manier het verhaal 
van Harderwijk.

HARDERWIJK

THE BIG
FIVE VAN

Meer informatie en alle UIT-tips vind 
je op heerlijkharderwijk.nl
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Apeldoorn is natuurlijk vooral bekend vanwege Apenheul, 
Paleis Het Loo en CODA Museum, maar de hoofdstad van 
de Veluwe heeft zo veel meer te bieden! En niet alleen in 
de binnenstad, ook in de nabije omgeving vind je talloze 
leuke plekjes en uitjes. We hebben er 16 voor je op een rij 
gezet, exclusief getipt door locals! 

> uitinapeldoorn.nl

1   Wist je dat achter Paleis Het Loo een 
prachtig Paleispark ligt? Vroeger 
brachten de Oranjes hier een groot deel 
van hun tijd door met wandelen, jagen, 
spelen en varen. Volg één van de uitge-
zette wandelingen en ga op zoek naar de 
koninklijke roots van het park. Zoals de 
theekoepel, de oude schietbaan en het 
botenhuis. En vergeet het hertenkamp 
niet, waar je vrij tussen de herten kunt 
lopen. Leuk voor de kinderen! 2   Wil je 
even terug in de tijd? Maak dan een 
ritje met de historische stoomtrein. 
Al tuffend over de meer dan honderd 
jaar oude spoorlijn tussen Apeldoorn 
en Dieren, reis je in slow motion dwars 
door schitterend landschap. Je maakt 
een tussenstop in Beekbergen, waar de 
geschiedenis tot leven komt in het grote 
stoomdepot, de locomotievenloods en 
historische rijtuigen. Ook een aanrader is 
de Storywalk, een gratis audiotour door 
de binnenstad waarin je alles te weten 
komt over kunst in de openbare ruimte. 
Je leert interessante feitjes, ontdekt het 
verhaal achter unieke kunstwerken en 
komt langs prachtige jugendstil-gevels 
 in het centrum. 3  Zin in een hapje  
op een bijzondere locatie? Ga dan naar 

5  Een woonwinkel waar je u tegen zegt, is 
LAB02. Hier vind je volop meubels, woon- 
accessoires, lifestyleartikelen en de prachtigste 
droogbloemen waar je blij van wordt! In hetzelf-
de pand zit Hedgehog & Deer met superleuke 
baby- en kinderkleding. 6  Iets verderop zit 
Nawijn & Polak, dé boekhandel van Apeldoorn. 
In de voormalige kelderkluizen met dikke stalen 
deuren, die dateren uit de tijd dat de Rabobank 
hier gevestigd was, vind je nu tweedehands  
boeken. 7  Ga je naar Mansion24? Neem dan 
ruim de tijd, want uit deze unieke belevenis- 
winkel op het Leienplein wil je voorlopig niet meer 
weg. Je ontdekt hier van alles: knisperend vinyl, 
een kapper en een brede collectie menswear.  
Voor de bakfanaten onder ons is er Bakken  
& Zo in de Asselsestraat. Van bakmixen en  
keukenmachines tot aan de leukste uitstekers  
– je vindt hier alles wat je nodig hebt als thuis- 
bakker. De cupcakes to go zijn ook zéker een  
aanrader. In de upcoming Marktstraat zit  
Rembrandt met 80 verschillende wijnen,  
uitgebreide borrelhappen, (h)eerlijke koffie,  
persoonlijke aandacht en tosti’s om je vingers  
bij af te likken. Een begrip in Apeldoorn is  
restaurant Poppe. De chefkok en zijn keuken-
brigade hebben verstand van zaken en dat proef 
je. Op de wisselende menukaart vind je tal van 
verrukkelijke gerechten. Halverwege de Kapel-
straat kom je bij Alfred Kookt. Kok en eigenaar 
Alfred Brouwer is hier dagelijks in de weer met 
het bereiden van de lekkerste soepen, lunches en 
rotisseriegerechten. In de Van Kinsbergenstraat, 
plaatselijk bekend als ’t Proefstraatje, vind je  
De Pastazaak. Dit is hét adres voor verse pasta, 
(maaltijd)salades, antipasti, borrelplanken en een 
goed glas wijn. Afhalen ook mogelijk! Iets verder-
op in dezelfde straat zit Schenkers. Een fijne plek 
waar je zowel binnen als buiten kunt aanschuiven 
en genieten van zelfgebrande koffie, broodjes, 
speciaalbiertjes en huisgemaakt gebak.  
Bij Twenty2 beleef je ongetwijfeld een culinair 
avontuur. De topkoks van dit restaurant in ’t 
Proefstraatje verzorgen uitvoerige gerechten met 
een eigenzinnige twist waarbij ze veelal gebruik 
maken van Veluwse seizoensproducten.

restaurant Sizzles at the Park. Hun 
prachtig gerenoveerde monumentale 
pand deed vroeger dienst als het vereni-
gingsgebouw van de Handboogschutterij 
van koning Willem III. Later was er de 
Sociëteit Apeldoorn gehuisvest. En nu 
kun je er terecht voor ‘sip, dine & chill’, 
aldus hun slogan. 
4  In het buitengebied van Apeldoorn 

ligt het prachtige natuur- en wandel-
gebied ’t Leesten. Daar vind je ook het 
Bosdierenpad, speciaal voor kids van  
5 t/m 9 jaar. Tijdens de route van onge-
veer 1 kilometer ontdekken ze allerlei 
leuke dingen over de dieren die op de 
Veluwe leven. In het informatiecentrum 
krijg je voor € 5,- per kind een bostasje 
mee, met daarin een opdrachtenboekje, 
een masker van een dier en wat lekkers 
te eten en drinken voor onderweg.  
Succes verzekerd!

APELDOORN
HOOFDSTAD  
VAN DE VELUWE 

ONTDEK 
JE PLEKJE

HOTSPOTS IN DE 
BINNENSTAD

3
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1

5

7

6
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RONDJE ARNHEM 
VOOR  
SHOPAHOLICS
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 ware liefhebber gaat linea recta 
het Modekwartier in. Hier openen ontwerpers, 
kunstenaars en andere creatieve makers met 
een grote liefde voor hun vak speciaal voor 
jou hun deuren. Ben je op zoek naar iets écht 
bijzonders? Dan moet je hier zijn! Net onder het 
Modekwartier ligt de Steenstraat – inderdaad: 
die van Monopoly. Hier vind je álles: heel veel 
winkels, bijzondere horeca én gezelligheid. 

UNIEKE  
VONDSTEN IN  
DE 7STRAATJES
Midden tussen de grote, drukke winkel-
straten in de gezellige binnenstad van 
Arnhem liggen in een oase van rust de 
7straatjes. Je shopt hier in prachtige 
monumentale panden bij unieke winkels 
en boetiekjes. Voor originele vondsten 
zoals handgemaakte Mexicaanse schoe-
nen, zelfontworpen tassen, zelfgesmede 
sieraden en typical British producten en 
woonaccessoires. Voordat je het weet ben 
je hier uren zoet!

TIPS VAN LOCALS:

•  EVEN-NAAR-SOFIETJE - Koningstraat 73 
Hier vind je echte ‘daar word ik blij van’s: 
kleurrijke prentenboeken, bijzondere 
geboortecadeaus, betoverende lampjes, 
magische muziekdozen, de liefste knuffels 
en ander kwaliteitsspeelgoed. 

•  POLLMANN - Kerkstraat 41A  
In 2018 verkozen tot beste servieswinkel 
van Nederland. Pollmann maakt van thuis 
eten een feest! 

•  TRIXENREES - Kerkstraat 23  
Authentiek Arnhems. Het duo Trix en  
Rees vond elkaar op ArtEZ en heeft zich 
ontwikkeld tot heerlijk no-nonsens label.  
Met kleding die opvalt en goed valt.

  SHOPPEN, KUNST EN CULTUUR

N E D E R R I J N

CENTRUM ARNHEM

PARK SONSBEEK

7STRAATJES

MODEKWARTIER

STEENSTRAAT

De Eusebiuskerk bepaalt al meer dan 
vijf eeuwen het stadsgezicht van 
Arnhem. Deze laatgotische kerk heeft 
al heel wat meegemaakt! Met als diep-
tepunt de verwoesting tijdens de Slag 
om Arnhem. Maar de stad en haar toren 
herrezen. En dat beleef je in de Euse-
bius Experience. Met een spectaculair 
uitzicht vanaf de glazen balkons.
> eusebius.nl

Sonsbeek20→24 is méér dan een tentoon-
stelling! Van 10 april t/m 21 juni kun je 
100 dagen lang genieten van werken die 
internationale kunstenaars vaak speciaal 
voor deze tentoonstelling maakten. Start 
in het Arnhemse stadspark Sonsbeek en 
volg de kunstwerken via Park Zypendaal 
en Schaarsbergen naar Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe. Na 16 kilometer 
en 35 kunstwerken kom je uit bij het 
Kröller-Müller Museum. Zo ervaar je niet 
alleen de kunst, maar geniet je ook van 
het prachtige landschap!
> sonsbeek.org

Museum Arnhem is hét museum voor moderne en 
hedendaagse kunst en vormgeving van de stad 
Arnhem. De collectie omvat realistische kunst uit 
de 20ste eeuw, hedendaagse sieraden en vorm- 
geving. Extra aandacht is er voor niet-Westerse 
kunst en werk van vrouwelijke kunstenaars. 
Momenteel is het museum gesloten voor een 
spectaculaire uitbreiding met een nieuwe vleugel 
ontworpen door Benthem Crouwel Architects. 
De monumentale koepel is straks het kloppen-
de hart van het museum. Tot de heropening is 
Museum Arnhem aanwezig in de stad met nieuwe 
muurschilderingen in diverse wijken en tijdens 
verschillende festivals.
> museumarnhem.nl

EUSEBIUSKERK

ARNHEM!

KILOMETERS 
KUNST

MUSEUM ARNHEM:
OPEN IN VOORJAAR 2022
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Zin in een ijsje? IJs van Co in Hoenderloo maakt en ver-
koopt 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

EEN IJS(JE) VAN CO

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

Apenheul is al 50 jaar hét leukste dagje uit 
tussen de loslopende apen! In dit bijzondere 
dierenpark op de Veluwe beleef jij een unieke 
ervaring.

DE SPELERIJ & UITVINDERIJ
• Veldweg 5, Dieren 
• T 0313-413118 • spelerij.nl

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

DOLFINARIUM
• Zuiderzeeboulevard 22, Harderwijk 
• T 0341-467467 • dolfinarium.nl 

Ontdek de wondere waterwereld van heel 
dichtbij in het Dolfinarium! Ontmoet o.a.  
dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen en geniet 
van een dag vol avontuur.
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KONINKLIJKE BURGERS’ ZOO
• Antoon van Hooffplein 1, Arnhem 
• T 026-4424534 • burgerszoo.nl

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

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
• Houtkampweg 6, Otterlo 
• T 0318-591241 • krollermuller.nl

De tweede grootste Van Goghverzameling ter 
wereld en topstukken van o.a. Mondriaan,  
Seurat, Picasso en Monet. En één van de  
grootste beeldentuinen van Europa!

KINDERPRETPARK JULIANATOREN
• Amersfoortseweg 35, Apeldoorn 
• T 055-3553265 • julianatoren.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!

4 5 6
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HET NATIONALE PARK 
DE HOGE VELUWE 
• Houtkampweg 9, Otterlo 
• T 0800-8353628 • hogeveluwe.nl

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

AIRBORNE MUSEUM  
HARTENSTEIN
• Utrechtseweg 232, Oosterbeek
• T 026-3337710 • airbornemuseum.nl

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.

ZANDSCULPTUREN / 
DE BEELDENTUIN
• Oude Barnevelderweg 5, Garderen • T 0577-
462472 • zandsculpturen.nl / debeeldentuin.nl

"t Veluws Zandsculpturen heeft ook in 2021 
het thema '75 jaar bevrijding'. Sinds december 
2020 uitgebreid met prachtige diorama's van 
het dagelijkse leven in de oorlog.

NEDERLANDS 
OPENLUCHTMUSEUM 
• Hoeferlaan 4, Arnhem
• T 026-3576111 • openluchtmuseum.nl

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

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.  Een bezoek 
staat garant voor een onvergetelijk dagje 
wellness. 

PALEIS HET LOO
• Amersfoortseweg, Apeldoorn
• T 055-5772400 • paleishetloo.nl

Paleis Het Loo is van 31 maart t/m 30 septem-
ber BuitenGewoon Open: bezoek de tuinen, het 
paleisdak, de stallen en de evenementen, ook 
met Kerst. Het paleis is gesloten.

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

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

Een uniek museum, dat een prachtig beeld 
geeft van het rijke verleden van Nunspeet als 
kunstenaarskolonie (1880-1950).
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VELUWSCHE STOOMTREIN  
MAATSCHAPPIJ
• Dorpstraat 140, Beekbergen
• T 055-5061989 • stoomtrein.org

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

VELUWE ACTIEF | OVERSTEEGEN
• Heuvenseweg 5a, Rheden
• T 026-4955511 • veluweactief.nl

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

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

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

PLUKTUIN HET PLATTELAND
• Engersteeg 14, Putten
• T 0341-352506 • pluktuinhetplatteland.nl

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.

LEISURELANDS
• Gelderse stranden in een groen decor 
• T 026-3848800 • leisurelands.nl

Leisurelands is een recreatieonderneming 
die 19 Gelderse stranden beheert waar je 
onverwacht mooi, leuk en actief kan recreëren. 
Toegang is gratis.

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

Museum Arnhem vernieuwt! Naar verwachting 
opent Museum Arnhem in het voorjaar van 
2022 zijn deuren opnieuw voor het publiek.  
In 2021 zal Museum Arnhem op unieke wijze 
door de stad trekken. 

THEATER ORPHEUS
• Churchillplein 1, Apeldoorn
• T 055-5270300 • orpheus.nl 

Theater Orpheus is een van de grootste  
theaters van het land met bijna dagelijks voor-
stellingen. Van cabaret tot klassieke muziek, 
van toneel tot theaterconcerten; in Orpheus zie 
je het allemaal!

BEZOEKERSCENTRUM NUNSPEET 
• Plesmanlaan 2, Nunspeet • T 0341-270255  
•  bezoekerscentrumnunspeet.nl/ 

outdoornunspeet.nl

Bezoek de Veluwse expositie, souvenirwinkel en 
sta oog in oog met de WOLF in Bezoekerscen-
trum Nunspeet. Met fietsverhuur, wandel- en 
fietsroutes start hier jouw natuurbeleving!
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KASTEEL & PARK ROSENDAEL
• Rosendael 1, Rozendaal
• T 026-3644645 • glk.nl/rosendael

Gelegen vlakbij Arnhem. Een historisch  
ingericht kasteel in een park met veel beziens-
waardigheden. Leuk voor het hele gezin!

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

Bij kasteel Cannenburgh vind je eeuwenoude 
schatten, rijk ingerichte vertrekken en schilde-
rijen die tot leven komen.

HUIS ZYPENDAAL
• Zijpendaalseweg 44, Arnhem
• T 026-3644645 • glk.nl/zypendaal

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

BOSBAD PUTTEN
• Zuiderveldweg 6, Putten
• T 0341-351288 • bosbadputten.nl

Subtropische oase op de Veluwe. Binnenbaden, 
buitenbaden, glijbanen, restaurant… ideaal 
voor een dagje uit met de hele familie!
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Aan zee een zandkasteel bouwen kunnen we allemaal 
wel. Min of meer. Maar wat je ziet in de expositie Zand-
verhalen – dat gaat de gemiddelde strandamateur boven 
de pet. Letterlijk, want sommige beelden zijn wel 8 meter 
hoog! In de overdekte hal in Elburg dwaal je rond tussen 
meer dan 300 beelden. Hier komen (bijbel)verhalen tot le-
ven, zoals dat van Adam en Eva, Mozes, en de toren van 
Babel. Ze zijn uitgebeeld met decoratieve voorwerpen 
zoals grote Spaanse watervaten, smeedijzeren hekken en 
Egyptische farao’s. Ook kom je Nederlandse elementen 
tegen uit de zeevaart, waaronder oude botters en huizen-
hoge sluisdeuren. Je dagje Elburg is pas compleet met 
een bezoek aan Zandverhalen! 
> zandverhalen.nl

ZANDVERHALEN IN ELBURG
B

KINDERPARADIJS  
MALKENSCHOTEN
• Dubbelbeek 4, Apeldoorn
• T 055-5332803 • binky.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.
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In de grootste provincie van Neder-
land 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 verwon-
der je over de verhalen die er verteld 
worden! 

Kijk voor meer informatie over de  
bijzondere collecties en de actuele  
tentoonstellingen op
> visitveluwe.nl/regionale-musea

KIJK EN LUISTERMUSEUM - BENNEKOM

MUSEUM NIJKERK - NIJKERK

MUSEUM LUNTEREN - LUNTEREN

MUSEUM VLIEGBASIS DEELEN  
- DEELEN

NATIONAAL ORGELMUSEUM - ELBURG

OUDE AMBACHTEN & SPEELGOED- 
MUSEUM - TERSCHUUR

VELUWS MUSEUM HAGEDOORNS 
PLAATSE - EPE

MARIUS VAN DOKKUM MUSEUM 
- HARDERWIJK

MUSEUM HET PAKHUIS - ERMELO

MUSEUM SJOEL - ELBURG

MUSEUMBOERDERIJ MARIAHOEVE  
- PUTTEN

NEDERLANDS TEGELMUSEUM   
- OTTERLO

NEDERLANDS PLUIMVEEMUSEUM  
- BARNEVELD

VOERMAN MUSEUM HATTEM
• Achterstraat 46-48, Hattem
• T 038-4442897 • voermanmuseumhattem.nl

Het Voerman Museum Hattem is een groots 
museum op kleine schaal. Hier vind je kunst, 
historie en archeologie in twee prachtige  
16e-eeuwse panden.

ANTON PIECK MUSEUM
• Noordwal 31, Hattem
• T 038-4442192 • antonpieckmuseum.nl 

Het Anton Pieck Museum biedt een brede  
en verdiepende kijk in het werk en het leven 
van Anton Pieck. Pieck inspireert, Sprookjes 
herleven, Nostalgie ontwaakt.
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MULTI-ACTIVITEITENCENTRUM 
PITCH&PUTT BUSSLOO 
• Withagenweg 17, Wilp 
• T 0571-261212 • pitchputtbussloo.nl

Gelegen tussen Apeldoorn en Deventer aan het 
meer van Bussloo. Ruim 15 in- en outdoor  
activiteiten zoals Minigolf, Pitch&Putt, Laser- 
game, Escape Rooms, E- Steps en meer!

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.

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

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

31
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Airborne Museum at Hartenstein is hét museum over 
de Slag om Arnhem. In september 1944 was Villa 
Hartenstein het hoofdkwartier van de Britse lucht-
landingstroepen. Nu kom je er alles te weten over de 
slag die een einde had moeten maken aan WOII. Van 
de luchtlandingen op de hei tot en met de evacuatie  
over de Rijn. In de Airborne Experience waan je 
je midden in de strijd. Speciaal voor kinderen is er 
‘Missie Hartenstein’, waarin ze onder de hoede van 
soldaat Tommy Atkins (vertolkt door YouTuber Boris 
Lange) naar verhalen luisteren, opdrachten uitvoeren 
en zo de geheimen van Hartenstein ontrafelen. Ook 
buiten in het park, waar in 1944 zwaar is gevochten, 
vind je sporen van de oorlog. Zoek ze met de kaart 
van de buitenspeurtocht!
> airbornemuseum.nl

AIRBORNE MUSEUM 
D

KOM, KIJK EN  
BEWONDER!

  REGIONALE MUSEA

BUITENPOST
• Rijksstraatweg 17a, Twello
• T 0571-270014 • bijbuitenpost.nl

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

28
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Vrijwel iedereen kent de geschiedenis van Operatie 
Market Garden en de Slag om Arnhem. Onbekender 

is de impact die deze mislukte operatie had op de 
Veluwenaren. Zo volgde er een barre hongerwinter 

en stroomde het gebied vol met vluchtelingen.  
Samen met Zeeland was de Veluwe een van de 

zwaarst getroffen gebieden. Vandaag de dag krijgen 
indrukwekkende verhalen uit deze periode een  

podium. Zo kun je overal op de Veluwe lezingen,  
exposities en (bevrijdings)festivals bijwonen.

HERDENKEN 
BESEFFEN 
BELEVEN 
EN VIEREN 
VAN VRIJHEID  



58 59

CANADIAN WALK APELDOORN  |  

BEZOEKERS MAGAZINE BEZOEKERS MAGAZINE

18 september 1944
Airborne Luchtlandingen  
Ginkelse Heide Ede

22 oktober 1944
Operatie 
Pegasus 1

16 - 17 april 1945
Slag bij Otterlo

2 - 10 mei 1945
Operatie Faust

2 3 4 5

17 september 1944
Start Slag om Arnhem 

1

Het verhaal van 2000 geallieerde Airborne-soldaten die in  
1944 landden op de Ginkelse Heide, blijft indrukwekkend. 
Maar ken je ook de verhalen van Operatie Pegasus of  
Fliegerhorst Deelen? De Tweede Wereldoorlog liet op tal  
van plekken in Ede sporen na. Kazernes, monumenten, 
slagvelden en vliegvelden zijn nog steeds te bezoeken en  
vertellen het verhaal van oorlog en bevrijding.

Voor wie houdt van wandelen in de gezonde buitenlucht én van geschiedenis,  
is de Canadian Walk in Apeldoorn een aanrader. Tijdens deze gemarkeerde 
wandeling van 2 kilometer beleef je indrukwekkende verhalen uit de Tweede 
Wereldoorlog in woord en beeld. Download de gratis app en ga op pad!

|  HERINNEREN IN EDE

WANDEL OF FIETS DOOR DE  
MILITAIRE HISTORIE  
Op de Ginkelse Heide staat het Landmark 
‘Vensters op het verleden’. Hier lees je over 
Operatie Market Garden. Ook vind je er een 
overzichtskaart waarop 30 locaties staan 
aangegeven die in woord en beeld meer 
vertellen over de Tweede Wereldoorlog. 
Ze zijn aan elkaar verbonden door zeven 
wandel- en fietsroutes. Tijdens deze routes 
beleef je de verhalen van toen op de plek 
waar ze ooit plaatsvonden.

HISTORISCHE BATTLEFIELDTOURS  
Beleef je graag de geschiedenis onder 
leiding van een gids? Ga dan mee met een 
herdenkingstocht langs historische plekken 
uit de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt 
tijdens de Para-Glider Wandeltocht en  
Pegasus Wandeltocht op een levendige 

manier verteld over de gebeurtenissen 
tijdens de oorlogsjaren. Ook starten vanuit 
De Smederij (het militair historisch infor-
matiepunt in Ede) battlefieldtours met als 
thema Operatie Pegasus. 

FLIEGERHORST DEELEN  
In Museum Vliegbasis Deelen ontdek je de 
geschiedenis van de luchtoorlog boven 
Nederland. Op deze historische grond was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog Fliegerhorst 
Deelen gevestigd: het grootste Duitse vlieg-
veld in Nederland. Tijdens een excursie van 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe bezoek 
je het normaal niet-toegankelijke zuidelijk 
deel van het park waar je veel sporen van 
Fliegerhorst Deelen ontdekt. 

ONTDEK MILITAIRE HISTORIE  
Houd je van militaire geschiedenis? Bezoek 

dan het museum van het Korps Nationale 
Reserve in de Generaal Winkelmankazer-
ne in Harskamp. Hun historische collectie 
van uniformen en voorwerpen zoals 
geweren en vaandels geeft een prachtig 
beeld van de vrijwillige militaire inzet van 
burgers ter bescherming van Nederland. 

HERDENKINGEN EN  
RE-ENACTMENTS  
Elk jaar vinden binnen de gemeente 
Ede tal van herdenkingsactiviteiten en 
vieringen plaats. Bijvoorbeeld de Slag om 
Otterlo in april, het naspelen van Operatie 
Faust begin mei en de Airborne Lucht-
landingen en Herdenking op de Ginkelse 
Heide in september. De tijdlijn geeft de 
belangrijkste momenten weer.

> bezoek-ede.nl/militair-toerisme

CANADEES MONUMENT
De wandeling begint bij het Nationaal 
Canadees monument van de ‘Man 
met de Twee Hoeden’ aan de Loolaan, 
vlak bij Paleis Het Loo. Iets verderop 
vind je de eerste tegel, herkenbaar 
aan het mapleleaf-logo. Je hoort  
veteraan Graham Walsh uitleggen 
waarom Canadese jongens zoals hij 
en zijn vriend zich destijds aanmeld-
den voor het leger. Aan de overkant 
staat het voormalig kantoor van  
Arthur Seyss-Inquart. Daar wordt  
verteld hoe en waarom deze belang-
rijkste nazi in Nederland zijn intrek 
nam in Apeldoorn.

AANGRIJPENDE VERHALEN
Zo volgen er nog meer tegels, 26 in 
totaal, met even zoveel aangrijpende 
verhalen. Ook staan hier en daar bui-
tenvitrines met bijzondere objecten 
uit de oorlog, zoals een uniformjasje 
en helm. De verhalen die verteld 
worden, zijn niet alleen van Canadese 
bevrijders en Apeldoornse verzets-
mensen. Ook de kleine Agaath van 
Viersen is aan het woord en beschrijft 
hoe ze op 17 april 1945, de dag van 
de Apeldoornse bevrijding, uit haar 
schuilkelder komt en de Canadezen 
verwelkomt. Soms is het net alsof je 
naar een liveverslag luistert, bijvoor-
beeld van de spannende militaire 
actie op de Deventerbrug,

HARTJE CENTRUM
Het bijzondere van de (rolstoeltoe-
gankelijke) wandeling is ook dat je 
op een andere manier kennismaakt 
met de stad Apeldoorn. Je loopt door 
mooie straten en statige lanen, zoals 
de Loolaan, de (hoe kan het ook 
anders) Canadalaan en de Kerklaan 
met hun fraaie villa’s uit het einde van 
de negentiende eeuw. Je komt langs 
de monumentale Grote Kerk en loopt 
dwars door het Oranjepark. De wan-
deling eindigt in hartje centrum bij het 
nieuwe kunstwerk ‘Boom der Vrijheid’, 
dat voorzien is van levend groen.  
En vlak bij talloze gezellige horeca- 
gelegenheden, waar je na de wande-
ling kunt uitrusten en napraten.
> canadianwalk.nl

VOLG DE SPOREN 
VAN HET MILITAIRE 
VERLEDEN IN EDE

IN DE VOETSPOREN 
VAN DE BEVRIJDERS 

  CANADIAN WALK IN APELDOORN
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TE ZIEN T/M 30 OKTOBER 2021

Het thema ‘75 jaar Bevrijding’ is te zien t/m 30 oktober 
2021. Na de wintersluiting opent ’t  Veluws Zandsculpturen-
festijn in april 2022 weer met een nieuw thema. Alle reden 
dus om terug te komen.

TIP - Combineer een bezoek aan ’t Veluws Zandsculpturen-
festijn met De Beeldentuin. Die is het hele jaar geopend. 
Buiten vind je beelden en andere tuindecoraties, binnen 
een woonwinkel van ruim 1300 vierkante meter. Verder is 
er lunchroom De Rozentuin met groot terras. Ook ’s win-
ters is De Beeldentuin een leuk uitstapje, als de lichtjes en 
vuurtjes branden en het dorp in kerstsfeer is gehuld. 
> beeldentuin.nl

REUSACHTIG GROOT
Kijk, dat is een Shermantank!’ roept de oudste. En: ‘Dat zijn toch 
Churchill, Roosevelt en Stalin?’ Mathijs’ kennis van de Tweede 
Wereldoorlog komt hier in Garderen tot leven. Indrukwekkend 
zijn de reusachtige zandtableaus van Operatie Market Garden, 
de Slag om Arnhem en de aanval op Pearl Harbor. Ze zijn maar 
liefst 11 meter lang en bijna 5 meter hoog! En er zijn zo veel 
details in verwerkt dat het je duizelt. 

DAGELIJKS LEVEN
Even bijzonder zijn de miniaturen die het dagelijks leven 
tijdens de oorlog verbeelden. Dit is het nieuwste deel van de 
tentoonstelling. Een wereld in het klein, met gebouwen, straten, 
mensen en dieren van zand. Eén ding is zeker: je raakt niet 
uitgekeken. Of toch wel? De aandacht van Jasper en Mathijs 
verplaatst zich naar de man die bezig is met een nieuwe  
sculptuur. Gebiologeerd kijken ze hoe de carver de laatste  
hand aan een beeld legt. Wat een kunstenaar!

LAATSTE VERRASSING
Er is zo veel te zien dat de kinderen zonder morren twee uur bij 
de zandsculpturen doorbrengen. En ja, natuurlijk willen ze ook 
een rondje in de monorail. Nog beter: vier rondjes. Zelf trappen, 
goed om wat energie kwijt te raken. Die vullen we aan met 
wat lekkers uit de kiosk. Tot slot wacht ons in de speelhal een 
laatste verrassing: de speurtocht. Daar is het hele gezin dol op. 
We lopen langs 36 sculpturen die een stad of dorp in Nederland 
verbeelden, en wij moeten raden welke het zijn. Het lukt, al 
moet de mobiel er soms aan te pas komen. 

GAAF!
Na afloop kijken we rond in de winkeltjes van De Beeldentuin. 
We sluiten de dag af met een boswandeling. ‘En, wat vonden 
jullie het leukste?’ vragen we de kinderen op de terugweg. ‘De 
speurtocht, die was gaaf!’ roept de oudste. Zijn broertje: ‘Alles!’
> zandsculpturen.nl

Wie ’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen 
bezoekt, valt van de ene verbazing in de andere. 
Ongelooflijk hoe beelden van de invasie en de 
bevrijding in zand zijn gevat. Van reusachtige 
strijdtonelen tot de kleinste miniaturen. Het is 
maar goed dat de tentoonstelling ‘75 jaar  
Bevrijding’ met een jaar is verlengd én uit- 
gebreid, want dit wil je niet missen! 

Het liefst zouden Jasper en Mathijs kriskras 
van de ene sculptuur naar de andere rennen, 
maar het volgen van de route is gelukkig een 
avontuur op zichzelf. Het gaat van binnen  
naar buiten en weer naar binnen, door kleine 
en grote hallen en zelfs een legertent (‘cool!’). 
Steeds als we denken dat we het hebben  
gehad, komt er nóg meer.

DE BEVRIJDING
IN ZAND
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Op Nationaal Ereveld Loenen liggen bijna  
4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven.  
Militairen en burgers die hun leven verloren 
tijdens de Tweede Wereldoorlog of in geweld-
dadige conflicten daarna. Aan de rand van het 
ereveld staat sinds kort een gloednieuw  
herdenkings- en educatiecentrum. Daar hoor  
je aangrijpende verhalen. En dat gebeurt op  
een bijzondere manier. 

OOG IN OOG
In de eerste zaal staan zes spiegels opgesteld, waarop 
nabestaanden van slachtoffers verschijnen. Zo komt de 
dochter van Anton de Kom in beeld die je recht aankijkt en 
vertelt over wat haar vader meemaakte. Over zijn verzet 
tegen onrecht en zijn dood in concentratiekamp Neuen-
gamme. De kinderen die naar haar verhaal luisteren, zijn 
zichtbaar onder de indruk. ‘Zo beleef je het verhaal zelf’, 
zegt Evelyn. ‘Als je naar de filmpjes kijkt, zie je ook jezelf in 
de spiegel. Je leeft mee.’

ONTROERENDE BRIEF
Ook het nichtje van Anda Kerkhoven brengt de herinnering 
aan haar tante naar boven. Als student in Groningen sloot 
ze zich aan bij het pacifistisch verzet. Nadat ze is verraden, 
wordt ze drie weken voor de bevrijding van Groningen 
gefusilleerd. Iets verderop leest een nicht van de Joodse 
veehandelaar Philip Schwarz een ontroerende brief voor die 
hij schreef aan vrienden in zijn woonplaats Winterswijk.  
Hij noemt daarin de verjaardag van zijn zoon en schrijft 
dat hij de jongen erg mist – niet wetend dat zijn vrouw en 
kinderen maanden ervoor zijn vermoord in Auschwitz.

VRIJHEID
Een bijzondere geschiedenis vertelt ook Benno Buunk, 
kleinzoon van ‘Engelandvaarder’ Ben Buunk. In maart 1944 
begint hij in Londen aan zijn opleiding tot geheim agent. 
Als radiotelegrafist wordt hij vier maanden later boven het 
Gelderse Laren gedropt. Helaas wordt hij opgepakt en in 
Hattem gefusilleerd. ‘Ik wil dat de jeugd weet dat onze 
vrijheid niet voor niets is gekomen’, zegt Benno. ‘Dat er 
mensen voor gevochten hebben.’

EIGEN VERHAAL
In de volgende zaal staan de verhalen centraal van mensen  
die deelnamen aan (vredes)missies van na 1945.  
De kinderen luisteren hier naar veteranen die vertellen wat 
ze hebben meegemaakt in oorlogsgebied. Midden in de 
zaal wijst Bram naar een van de stipjes op een interactieve 
kaart; elk stipje staat voor een missie. ‘Dit is Afghanistan. 
Daar is mijn oom geweest.’ Het bezoek is afgelopen. Vanaf 
het centrum lopen de kinderen dwars over het ereveld 
naar de uitgang. Anders dan op de heenweg blijven ze nu 
hier en daar staan. Met het besef dat achter elke steen een 
eigen verhaal schuilgaat.

ZÓ BELEEF JE HET 
VERHAAL ZELF
Muisstil zitten ze te kijken: een groep Loenense basischool- 
leerlingen die het nieuwe herdenkings- en educatiecentrum  
van Nationaal Ereveld Loenen bezoeken. ‘De introductiefilm  
over oorlog en vrede komt binnen,’ zegt een van de begeleiders, 
‘maar op een goede manier. Het zet hen aan het denken.’

  NIEUW HERDENKINGS- EN EDUCATIECENTRUM OP NATIONAAL EREVELD LOENEN

Naast Nationaal Ereveld Loenen ligt 
sinds kort de Nationale Veteranen-
begraafplaats Loenen. Hier vind je 
graven van militairen die zich bij 
leven hebben ingezet voor vrede en 

veiligheid binnen en buiten Neder-
land. Zij overleefden de missies en 
hebben als laatste wens kenbaar 
gemaakt om bij andere veteranen 
begraven te worden.

Meer verhalen? Het bezoekers- 
centrum is het hele jaar geopend van 
woensdag t/m zondag. 
Van maart t/m oktober verzorgen  
ervaren verhalenvertellers daarnaast 
elke zondag om 11.00 uur een (gratis) 
rondleiding over het ereveld. Zelf 

een rondwandeling maken kan ook. 
Verspreid over het ereveld kun je aan 
de hand van QR-codes naar de verhalen 
achter de graven luisteren. En voor 
kinderen is er een speciale jeugdroute. 
>  oorlogsgravenstichting.nl/ 

nationaal-ereveld-loenen

NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS
Foto's binnen: Rob Gieling

Foto: Simone Bossi
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Overal op de Veluwe kom je statige 
kastelen en uitgestrekte landgoederen 
tegen. De meeste dateren nog uit de 
middeleeuwen. In de loop der tijd zijn 
ze uitgegroeid tot buitenplaatsen waar 
welgestelde stedelingen hun zomers 
doorbrachten en zich vermaakten met 
de genoegens van het landleven. Ook nu 
nog ademen de kastelen en buitenplaat-
sen de sfeer van weleer. En tegenwoordig 
is er van alles te beleven. 

Spring op de fiets en ontdek de prachtige 
Veluwezoom! De twee fietsroutes langs 
verschillende kastelen en landgoederen 
geven je een bijzonder kijkje in het leven 
van toen én nu. 

HUYS ZYPENDAAL 
• Zypendaalseweg 44, Arnhem • glk.nl/zypendaal

Huis Zypendaal is een prachtig 18e-eeuwse buiten- 
plaats. Een belangrijk deel van het interieur is nog 
afkomstig uit deze tijd en 
in het museum op de 
hoofdverdieping 
te bezichtigen.  

PARK EN KASTEEL  
ROSENDAEL 
• Rosendael 1, Rozendaal
• glk.nl/rosendael

Bezoek kasteel Rosendael met  
een kasteeltour en geniet van  
de prachtige vertrekken en de  
collectie. Ontdek ook het omlig-
gende park met de Bedriegertjes!

KASTEEL MIDDACHTEN 
• Middachten 3, De Steeg
• middachten.nl

Rondom kasteel Middachten kun je  
genieten van eeuwenoude tuinen. 
Wandel langs statige bomen en bewon-
der de prachtige rozen in de rozentuin. 

FIETS 
LANGS 

KASTELEN 

EN LAND-

GOEDEREN

RENKUM

RHEDEN

DIEREN

VELP

DOORWERTH
OOSTERBEEK

WAGENINGEN

ARNHEM

KASTEEL DOORWERTH 
• Fonteinallee 4, Doorwerth • glk.nl/doorwerth

Het stoere, middeleeuwse kasteel Doorwerth 
is prachtig gelegen in de uiterwaarden van 
de Nederrijn. In de ingerichte vertrekken kun 
je de vroegere sfeer letterlijk zien, ruiken en 
horen. 

 RONDJE 
KASTELEN EN 
LANDGOEDEREN

WEST | 45 KM

Startpunt: Kasteel Doorwerth
De route is ook te starten vanaf Visit 
Arnhem: Stationsplein 158C, Arnhem.

Knooppunten:

37 – 09 – 08 – 02 – 20 – 06 – 81 –

61 – 80 – 41 – 97 – 11 – 82 – 07 –

87 – 34 – 44 – 38 – 26 – 84 – 42 –

69 – 54 – 41 – 94 – 52 – 39 – 53 –

37

 RONDJE 
KASTELEN EN 
LANDGOEDEREN

OOST | 42 KM
Startpunt: Kasteel Middachten
Vanuit de parkeerplaats sla je gelijk 
linksaf. Vervolg je weg tot het  
kruispunt, sla hier linksaf richting  
het viaduct en volg de verwijzing  
naar 60 .

Knooppunten:

  – 60 – 99 – 10 – 02 – 23 – 90 –

93 – 34 – 94 – 21 – 98 – 61 – 74 –

63 – 25 – 65 – 66 – 34 – 67 – 71 –

72 – 77 – 21 – 69 – 53 – 12 – 85 –

83 –
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In Vaassen ligt in een prachtig oud parkbos met  
weilanden en vijvers het van oorsprong middeleeuw-
se kasteel Cannenburch. 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 18e eeuw door middel van een audio-
tour of app. Zo leiden ze je rond door het 
kasteel, Bouwhuis en het park.
> glk.nl/cannenburch

Een prachtig staaltje kunst en architectuur is terug 
te vinden in Jachthuis Sint Hubertus. 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 rond-
leidingen verzorgd door de belangrijkste vertrekken.
> hogeveluwe.nl

Op de West-Veluwe vind je Landgoed Staverden, 
dat bestaat uit een kasteel, tuin, park, watermolen, 
boerderijen, landbouwgronden en bossen. Het  
kasteel is niet te bezichtigen, maar het landgoed 
staat garant voor een veelzijdig dagje uit. Wandel 
door de prachtig aangelegde tuin met doolhof of het 
omringende park in landschapsstijl en strijk na afloop 
neer in de voormalige oranjerie, nu een sfeervolle 
brasserie met groot terras. Of loop het Koetshuis 
binnen, waar de ambachtelijke bierbrouwerij en  
‘brewpub’ De Uddelaer is gevestigd. Met zes  
speciaalbieren op de tap een aanrader!
> beleefstaverden.nl

KASTEEL  
CANNENBURCH

JACHTHUIS  
SINT HUBERTUS 

LANDGOED  
STAVERDEN
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Altijd al willen weten hoe het voelt om als een kasteelheer of kasteel- 
vrouwe te leven? Boek dan een overnachting in een van de kastelen en 
statige landhuizen en kom het ervaren! Dwaal door de gangen van het 
kasteel, schrijd van de trappen naar beneden, kijk vanuit de vensters  
van je gastenkamer uit over het landgoed en waan je in vervlogen tij-
den… Ook dineren doe je op deze bijzondere locaties natuurlijk in stijl.  
En je besluit de dag met een romantische avondwandeling door de tuin. 
Kom hier genieten van gastvrijheid met grandeur!

GASTVRIJHEID MET GRANDEUR

KASTEEL DE VANENBURG 
• Vanenburgerallee 13, Putten
• T 0341-375454 • vanenburg.nl

Kasteel De Vanenburg biedt met haar 
17e-eeuwse landgoed, culinair restaurant, 52 
luxe hotelkamers en ongekende gastvrijheid 
een unieke locatie voor een onvergetelijk 
samenzijn!  

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

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

BROUWERIJ DE UDDELAER 
• Staverdenseweg 283 A, Ermelo
• T 06-53778994 • uddelaer.nl

Met de huisvesting in het Koetshuis van Kasteel 
Staverden beschikt Brouwerij De Uddelaer over 
een unieke ambiance. Een bezoek aan de Udde-
laer brewpub, dat is een rondleiding, toelichting 
van de brouwmeester, bierproeverij of gewoon 
genieten van een speciaalbier op het terras.

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

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

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

Stap terug in de tijd in dit imposante, 17e- 
eeuwse kasteel. 36 hotelkamers en meerdere 
vergaderzalen met uitzicht op de Engelse  
landschapstuin en vijver.
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DE FUTURISTISCHE COLLECTIE
20 maart t/m 20 juni 2021 - Overzicht van de 
futuristische werken die het museum in de jaren 
zeventig (Boccioni, Gino Severini) maar vooral ook 
in de laatste jaren (Balla en Jules Schmalzigaug) 
heeft verworven.

MARINUS BOEZEM: ALLE SHOWS 
24 april t/m 3 oktober 2021- Een reeks van 
vijftien ontwerpschetsen voor tentoonstellings-
projecten. Een groot deel ervan zijn als een 
environment: de bezoeker loopt door warme en 
koude luchtstromen of begeeft zich in een ruimte 
waarvan de wanden van stof ‘wapperen’.

MOOI OUD. DRIE EEUWEN TEKENINGEN 
16 oktober 2021 t/m 20 maart 2022 - Een 
selectie van 100 Noord- en Zuid-Nederlandse en 
Italiaanse tekeningen uit de periode 1550-1850. 
Landschappen, schetsen voor plafondstukken en 
uitgebreide studies van figuren door bekende en 
minder bekende kunstenaars, onder wie Pieter  
Saenredam, Jacob de Wit en Christiaan Andriessen.

Marinus Boezem, Show XV, Soft Room, 1968

Giacomo Balla, Paravento con linea di velocità, 1916-1917

Cornelis Saftleven, A muck cart, undated

Blog over bezoek aan het Kröller-Müller Museum

Donderdag 15 oktober 2020

Gisteren heb ik met mijn moeder het Kröller-Müller Museum bezocht. 
Zij was er al eens eerder geweest, maar ik nog nooit. En het was 
ge-wel-dig! De rit ernaartoe was al fantastisch, want het museum is 
omsloten door Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het museum zelf 
is een modern gebouw met veel glas, waardoor een mooi samenspel 
ontstaat tussen de kunst binnen en de natuur buiten. 

VAN GOGH GALERIJ
Na binnenkomst zijn we direct doorgelopen naar de Van Gogh 
Galerij. Ik wist niet dat het Kröller-Müller de op één na grootse  
Van Gogh-collectie ter wereld heeft. Maar daar stond ik dan  
ineens: oog in oog met al zijn bekende schilderijen. Het was in  
één woord prachtig! Vanwege de gereserveerde tijdvakken was  
het niet druk en juist die rust zorgde ervoor dat ik me helemaal  
kon focussen op de schilderijen. Mijn favoriet is en blijft ‘Caféterras 
bij nacht’ vanwege het contrast tussen de warme gele en oranje 
kleuren onder de luifel en het diepe blauw van de sterrenhemel. 
Aansluitend zijn we op ons gemak door de andere zalen gelopen. 
Ook daar zagen we prachtige werken, vooral van de impressio- 
nisten Monet, Gauguin en Renoir. 
 
SELFIE MET KUNSTWERK
Na een heerlijke lunch hebben we nog ruim een uur in de beelden-
tuin rondgelopen. Werkelijk overal staan beelden, heel bijzonder. 
Ik had verwacht dat het op den duur saai zou worden, maar 
integendeel! Dat komt door de grote variatie, denk ik. De tuin is 
zo groot dat we blij waren dat we af en toe even konden zitten. 
Mijn moeder en ik hebben ook een selfie gemaakt terwijl we naast 
elkaar liggen op het kunstwerk ‘Jardin d’émail’ van Jean Dubuffet, 
dat ‘de Rembrandt van beton’ wordt genoemd. Heb ik direct op 
mijn Instagram gezet! Aan het eind van ons bezoek hebben we 
nog even rondgesnuffeld in de museumwinkel. En wat gekocht 
natuurlijk! Een mooi einde van een gezellige dag!

Geplaatst door: 
Tess de Graaf (34), marketingmanager bij een horecagroothandel

OOG IN OOG 
MET VINCENT 
VAN GOGH

1
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1.  Vincent van Gogh, Portret van Joseph Roulin, 1889
2.  Barbara Hepworth, Elegy III, 1966,  

foto: Marjon Gemmeke
3.  Jean Dubuffet, Jardin d’émail, 1974,  

foto: Marjon Gemmeke
4. Vincent van Gogh, Caféterras bij nacht,1888

Koop je ticket voorafgaand aan je bezoek op 
tickets.krollermuller.nl

> krollermuller.nl

TENTOONSTELLINGEN
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Wie Apeldoorn zegt, zegt Paleis Het Loo. Al sinds 
de zeventiende eeuw is de hoofdstad van de Veluwe 
wereldberoemd om haar koninklijke residentie. Het 
paleis werd in 1686 gebouwd in opdracht van stad-
houder Willem III en zijn echtgenote Mary Stuart. 
Vanaf dat moment is het door stadhouders, koningen 
en koninginnen gebruikt als zomerverblijf. Sinds 
1984 is het een nationaal museum, dat jaarlijks vele 
bezoekers uit binnen- en buitenland verwelkomt.

LUISTER NAAR DE 
VERHALEN VAN 
PALEIS HET LOO

FAMILIES MET KINDEREN:

Paleis Het Loo is een tof uitje 
voor het hele gezin. Naast leuke 
speurtochten en een echt speel-
paleis zijn er ook dit seizoen extra 
activiteiten voor kinderen. En in de 
schoolvakanties is er elke dag wat 
leuks te doen! 

VOLWASSENEN:

De tuinen mogen zich rekenen 
tot de mooiste van Europa. Met 
prachtige lentebloeiers en een volle 
zomerbeplanting is het elke dag 
een kleurenspektakel. Maak jouw 
dagje uit compleet met een bezoek 
aan ons nieuwe restaurant of boek 
een high tea voor een heerlijke 
ontspanning!

Kijk op paleishetloo.nl voor actuele 
informatie over evenementen en 
activiteiten.

KONINKLIJKE LOCATIE
Vooral de historische barokke tuinen van het paleis 
zijn een toeristische topper van formaat. Je wandelt 
er langs strak geschoren haagjes, je ruikt zoetgeu-
rende rozen, je hoort de fonteinen klateren, je ziet het 
fonkelende goud van de beelden en hekken – op deze 
koninklijke locatie worden al je zintuigen geprikkeld! 
En in de weekenden en schoolvakanties is er een 
extra attractie. Dan kom je verhalenvertellers op een 
podium tegen. Leuk voor kinderen, maar ook voor 
hun (groot)ouders.

PRONKEN IN DE TUIN
Zo hoor je in de tuin bijvoorbeeld alles over hoe de 
eerste bewoners van het paleis met hun tuin indruk 
wilden maken op hun bezoekers. Met de exotische 
bloemen en planten. Met de tuinvazen, maar ook 
met het water van de fonteinen. De verhalenverteller 
legt uit hoe ze het destijds voor elkaar kregen om het 
water van de Koningssprong 14 meter hoog te laten 
spuiten. Aan de hand van een beeldboek laat hij zien 
dat het water vanaf het hoger gelegen Hoog Soeren 
via buizen naar beneden werd geleid. Door dit hoog-
teverschil ontstond een natuurlijke waterdruk en die 
zorgde voor de spuitende fonteinen.

OLDTIMER UIT 1925
Ook op het Stallenplein staat een verhalenverteller. 
Daar kom je alles te weten over de bijzondere auto’s 
en rijtuigen die in de stallen staan. Je ziet er het open 
ponyrijtuig dat prinses Wilhelmina voor haar zesde 
verjaardag kreeg. Ook kun je haar schilderwagen 
bekijken: haar mobiele atelier waarmee ze het bos in 
ging om te schilderen. Het klapstuk is een fraaie Mi-
nerva uit 1925, de eerste ‘automobiel’ van prins Hen-
drik. De laatste keer dat deze oldtimer de openbare 
weg op ging, was in 2002 tijdens het huwelijksfeest 
van Willem-Alexander en Máxima.

VERNIEUWING & VERBOUWING

Na de verbouwing van het paleis wacht bezoekers 
een royaal welkom in een vorstelijke omgeving. Het 
gloednieuwe Huis van Oranje biedt aansprekende 
presentaties, het Juniorpaleis is een ware bele-
ving voor de jongste fans, de paleisvertrekken zijn 
volledig heringericht en in de Grand Foyer zie je het 
effect van het water. Nog even geduld hebben...

Foto: G
o Kids
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De Veluwe en papier delen een lange geschiedenis. 
In vroeger tijden zorgden meer dan 150 papiermo-
lens, aangedreven door de waterkracht van de vele 
beken en sprengen, voor de papierproductie en tot 
op de dag van vandaag zit er op de Veluwe een 
aantal grote papierfabrikanten. De pracht, kracht en 
schoonheid van papier en karton bewonder je vanaf 
6 juni 2021 in de tiende editie van Paper Art in CODA 
Museum.

TOUR DE PAPIER!
En natuurlijk volg je deze zomer de Tour de Papier! 
Deze unieke fietstocht leidt je langs de geschiedenis 
van de papierindustrie op de Veluwe. Zo kom je langs 
molens, sprengen, de Loenense Waterval en De Mid-
delste Molen: de enige papierfabriek in Nederland die 
nog in oorspronkelijke staat is. Volg er een rondleiding 
en maak zelf een vel handgeschept papier! De route 
kent een lange afstand van ongeveer 50 km en twee 
kortere van ongeveer 20 en 30 km. Download de route 
op coda-apeldoorn.nl/tourdepapier.

GRATIS RONDLEIDING
CODA Museum ligt in het centrum van Apeldoorn en 
toont uiteenlopende tentoonstellingen van kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Vaak staan sieraden 
en kunst van en op papier centraal in de tentoonstel-
lingen. Elke zondagmiddag kun je van 14.00 tot 15.00 
uur een rondleiding volgen door de actuele tentoon-
stellingen; je hoeft je niet aan te melden.
> coda-apeldoorn.nl/museum

‘Is dat echt van papier?!’ Je hoort  
het tijdens je bezoek vaak om je 
heen. En inderdaad: het is bijzonder 
om te zien wat kunstenaars maken 
van eenvoudige materialen zoals 
papier en karton. Kleurrijke werken, 
installaties, animaties, mode,  
sieraden, toegepaste kunst en 
meubilair – je ontdekt het allemaal 
in CODA Paper Art 2021!

          Bezoek ook het CODA ExperienceLab!  
Hier maak je kennis met de nieuwste technieken zoals 
3D-printen, fashion recycling, lasersnijden, biodesign, 
virtual reality (VR), coderen en programmeren. Zo krijg 
je inzicht in hoe dingen worden gemaakt en hoe 
materialen worden hergebruikt. CODA ExperienceLab 
bestaat uit een showroom en diverse innovatielabs  
in de openbare Makerspace, waar je bijvoorbeeld  
recycling-hubs voor fashion en plastic ontdekt, maar 
ook een BiodesignLab en een VR Lab.
> coda-apeldoorn.nl/experiencelab

CODA
MUSEUM

TIP!

VERWACHT IN CODA MUSEUM

•  Keramiek Triënnale 2021 - vanaf 7 maart 2021 
Figuratief en abstract, kleurrijk en sober getint,  
monumentaal of juist klein en gedetailleerd – deze 
tentoonstelling laat recent werk (uit 2019 of 2020)  
zien van 49 Europese kunstenaars.

•  Judith Bloedjes - vanaf 31 januari 2021  
Beeldend kunstenaar Judith Bloedjes maakt sieraden  
van porselein die zij combineert met zilver. In haar 
werk herken je monumentale vormen met een 
subtiele, zachte uitstraling en een sterk sculpturale 
beeldtaal. 

•  Corb!no - vanaf 15 mei 2021 
Werk van Maarten Corbijn, het pseudoniem van 
fotograaf Martijn Corbijn, die naam maakte met zijn 
portretfotografie, reclamecampagnes, covers en 
albumhoezen.

Foto's: A
ngela Stouten
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De industriële revolutie van de 19e eeuw 
heeft grote gevolgen gehad voor de  
samenleving. Het zorgt voor een enorme  
stijging van de welvaart, zodat consumptie- 
goederen voor iedereen binnen handbereik 
komen. Een mooi verhaal. Misschien wel 
mooier is de periode vóór de stampende 
machines en rokende fabrieken. Voor de 
massaproductie was men aangewezen op 
spierkracht en een slimme geest. Vandaag 
de dag is er op de Veluwe nog veel van dit 
industrieel erfgoed te zien en - nog belang-
rijker - te beleven. Wanneer je goed kijkt en 
weet wat je moet zien, gaat er een oude 
unieke wereld voor je open. 

GEBRUIK MAKEN VAN HET LANDSCHAP
Tijdens de ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, gleden twee 
gigantische ijsmassa’s aan de oost- en westzijde over de 
Veluwe. Ze stuwden in het midden de grond op: de glooiende 
Veluwe zoals wij deze nu kennen. Je kunt dit goed zien bij 
Het Leesten in Apeldoorn of op de Veluwezoom bij Rheden. 
Van het ontstane hoogteverschil en het hoge waterpeil maak-
ten ze in de 18e eeuw handig gebruik. Met de hand werd een 
beken- en sprengenstelsel gegraven. Het water werd gevoerd 
naar de lager gelegen flanken waar men door het natuurlijk 
verval het water liet stromen op een waterrad om energie te 
krijgen.

EEUWENOUDE PAPIERINDUSTRIE
De Gelderse industrie is dus eigenlijk al eeuwenoud. De beken 
zorgden voor de aandrijving van wasserijen, koper-, koren-, 
olie- en vooral papiermolens. Zo telt de Veluwe rond 1740 zo’n 
168 papiermolens die samen één van de grootste industrieën 
van Nederland vormden. In Papierfabriek De Middelste 
Molen in Loenen wordt al sinds 1622 papier gemaakt. Het is 
de enige papierfabriek in Nederland die nog papier produceert 
op waterkracht en stoom en nog in de oude staat bewaard is 
gebleven.

VERVOER OVER WATER EN LAND
Bij industrialisatie horen ook snelle middelen van verplaat-
sing om grondstoffen aan te voeren en producten af te  
voeren. In opdracht van Koning Willem I werd, eveneens 
met de hand, het Apeldoorns Kanaal gegraven. Het ka-
naal vervulde een belangrijke functie voor de aanvoer van 
grondstoffen. In de loop van de 19e eeuw krijgt het kanaal 
concurrentie van het spoor. Koning Willem III laat een spoor-
lijn aanleggen. De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij 
houdt de herinnering aan deze tijden levend. Maak een reis 
met de stoomtrein naar station Eerbeek en Dieren en stap in 
een andere wereld.

PAPIER ANNO 2021
Vroeger zullen weinig papierscheppers hebben gedacht dat 
hun rauwe arbeid tot verfijnde kunst kon leiden. Het CODA 
Museum in Apeldoorn stelt deze papierkunst in 2021 weder-
om tentoon met CODA Paper Art. Ook de internationale top 
van de papierindustrie is vandaag de dag nog steeds geves-
tigd in Loenen en Eerbeek. Op inmiddels de meest innovatie-
ve en voornamelijk circulaire wijze gaat na drie eeuwen het 
Veluwse papier nog steeds de wereld over. En dat allemaal 
door het landschap. Dat zal na het lezen van dit verhaal voor 
jou logisch klinken omdat je nu weet wat je moet zien.

TIPS

•  Bezoek Brasserie De Korenmolen in Eerbeek (daar zie je een 
werkende oliemolen)

•  Fiets de routes Tour de Papier en Industriële Veluwe Zuid
•  Speel met techniek in De Spelerij – De Uitvinderij in Dieren
•  De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij biedt verschillende 

arrangementen aan. Bekijk ze op stoomtrein.org.

BELEEF HET VELUWS IN DUSTRIEEL ERFGOED



76 77

PURE GASTVRIJHEID  |  

Onderstaande restaurants kregen 
in 2020 van Michelin een ster of Bib 
Gourmand. Hier moet je zijn voor een 
onvergetelijk diner!

Kijk voor het meest actuele overzicht op 

visitveluwe.nl/sterrenrestaurants

BEZOEKERS MAGAZINE BEZOEKERS MAGAZINE

Michelin:

‘t Nonnetje, Harderwijk   H H 

Het Koetshuis, Bennekom   H

Het Roode Koper, Leuvenum    H

De Kromme Dissel, Heelsum    H

Basiliek, Harderwijk     H

Bib Gourmand:

Cèpes, Otterlo 

Klein Parijs, Harderwijk

Sizzles, Apeldoorn

The Green Rose, Arnhem 

Twenty2, Apeldoorn

De Watermolen, Velp

Waar op de kaart? Waar op de kaart?

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. 

LEKKER: DIT ZIJN DE BESTE RESTAURANTS OP DE VELUWE

PROEF HET 
BESTE VAN 
DE VELUWE

RESTAURANT PLANKEN WAMBUIS 
• Verlengde Arnhemseweg 146, Ede
• T 026-4821251 • plankenwambuis.nl

Op 800 meter van de snelwegen A12 & A50 
en daarmee dé ideale afspreeklocatie op de 
Veluwe. De keuken werkt met verse, lokale en 
biologische ingrediënten. 7 dagen per week 
geopend, gratis parkeren!

RESTAURANT DE OSSENSTAL 
• Ossenweg 10, Epe
• T 0578-610199 • ossenstal.nl

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

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

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

BRASSERIE HET JACHTHUIS 
• Hoog Soeren 55, Hoog Soeren  
• T 055 5191397 • brasseriehetnieuwejachthuis.nl

Op een fantastische locatie in het dorpje Hoog 
Soeren ligt deze brasserie. Hier werken ze met 
streekgebonden en ambachtelijke producten.

BRASSERIE DÉLICAT 
• Apeldoornseweg 20, Hoenderloo
• T 055-7271064 • delicat.nl 

Voor een uitstekende koffie met ambachtelijk 
gebak, (h)eerlijke lunch, high tea, aangeklede 
borrel, plates of een diner met prachtige wijnen.

BOSPAVILJOEN ‘T LEESTEN 
• Hoenderloseweg 191, Ugchelen
• T 055-5337241 • hetleesten.nl

Prachtig horecabedrijf aan de rand van 
Apeldoorn, Leesten, midden op de Veluwe. Hier 
vind je informatiecentrum van Staatsbosbeheer 
en kun je fietsen, wandelen en gratis parkeren.

RESTAURANT ‘T JAGERSNEST 
• Drieërweg 124, Ermelo 
• T 0341-560214 • tjagersnest.nl

Een gezellig en knus familierestaurant.  
De pannenkoeken worden gebakken door een 
Nederlands kampioen! Kleine gasten kunnen 
lekker spelen in het eigen Speel- en Doepark.

RESTAURANT SES 
• Strandboulevard 27, Putten
• T 0341–360752 • restaurantses.nl

Strand en ontzettend lekker eten – dat vind 
je bij Restaurant SES in Putten. Met je voeten 
(bijna) in het zand geniet je er van de heerlijkste 
gerechten.
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ERKEND VELUWSE STREEKPRODUCTEN  |  
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De Veluwe is een prachtig gebied dat je 
wilt ontdekken. In veel opzichten een 
van de mooiste regio's van Nederland. 
De culinaire aantrekkingskracht van 
veel bijzondere plekjes op de Veluwe 
zullen je dan ook doen verwonderen. 
Erkend Veluwse Streekproducten zijn 
producten die stuk voor stuk worden 
gemaakt door mensen met heel veel 
liefde en passie voor wat ze doen. 
Samen staan ze voor ambachtelijk ge-
maakte 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 restau-
rants en andere horecagelegenheden. 

STRENGE EISEN
Een Erkend Veluws Streekproduct komt echt van de 
Veluwe. De grondstoffen waarvan de producten wor-
den 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, duur-
zaamheid en gebruik van water en energie. Pas als 
het bedrijf en het product aan al die eisen voldoen, 
krijgen zij het keurmerk ‘Erkend Veluws Streekpro-
duct’. 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.

DE EREDIVISIE 
VAN LEKKER EN 
GEZOND ETEN 

ZUIVEL EN PLUIMVEE
•  IJS VAN CO - Hoenderloo
•  PATRIJS | PATISSERIE EN IJS - Harderwijk
•  GEITENBOERDERIJ DE GROOTE STROE - Stroe
•  HALLO KOE - Putten *
•  BRANDROOD - Ede 
•  LANDWINKEL IJSSELOORD - Arnhem
•  DE GROOTE VOORT - Lunteren
•  DE LANKERENHOF - Voorthuizen
• DE OUWENDORPER HOEVE - Garderen

DRANKEN
•  WATER 159 - De Steeg
•  WIJNGAARD TELGT - Ermelo
•  BIERBROUWERIJ DE VLIJT /  

VELUWSE SCHAVUYT - Apeldoorn
•  STADSBROUWERIJ WAGENINGEN - Wageningen 

AARDAPPELEN, GROENTE, FRUIT EN HONING
•  VAN DER VALK HOTEL APELDOORN  

DE CANTHAREL - Apeldoorn
•  DE KOLKE - Voorst
•  FRUITTUIN VERBEEK - Oldebroek
•  DE OUDE RONDE - Wageningen
•  IMKERIJ ‘T HAAGJE - Epe

VLEES, VIS EN WILD
•   ECOFIELDS - Wekerom*
•  NATUURBOERDERIJ VILLA BAKHUIS - Veessen 
•  STAATSBOSBEHEER - Hoog Buurlo
•  VELUWS BLONDE VLEES - Loenen
•  DE NIEUWENBURGT - Spankeren
•  SCHAAPSHEUVEL - Drempt*
•  NATUURCENTRUM ARNHEM EN DE WITTE 

WATERMOLEN - Arnhem
•  PRINCE PIE - Oene*
•  SLAGERIJ TER WEELE - Oene / Emst
•  FORELLENKWEKERIJ ‘T SMALLERT - Emst

GRANEN EN BROOD
•  BAKKER PIET - Elspeet
•  BAKKERIJ TOM VAN OTTERLOO - Arnhem / De Steeg
•  PANNENKOEKENHUIS DE HUIFKAR - Putten

OVERIGE STREEKPRODUCTEN
•  VELUWSE VACHTEN - Garderen*
•  WELNA BOUWHOUT - Epe

* Deze streekproducenten zijn niet te bezoeken

> echtveluwe.nl

32 ERKEND 
VELUWSE 
STREEKPRODUCENTEN

  ERKEND VELUWSE STREEKPRODUCTEN

GENIET THUIS VAN DE VELUWE

Ook thuis kun je de Erkend Veluwse 
Streekproducten ontdekken. Via Uit Veluwe 
bijvoorbeeld. Met de streekproductenbox 
van Uit Veluwe zet je in een handomdraai 
de lekkerste Veluwse gerechten op tafel. 
Voor lunch of diner, ontbijt of borrel.  
De producten worden rechtstreeks van de 
boer bij jou thuisbezorgd - door een boer! 
Zo kan iedereen genieten van al het heer-
lijks dat de Veluwe te bieden heeft. 

Kijk voor meer info op uitveluwe.nl.
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Fotografie: Nic Limper, Coen Wouters

EVENEMENTEN
OP DE VELUWE

WAT BEZOEKERS 
ZEGGENGENIET 

VAN
MUZIEK!

  NJO MUZIEKZOMER GELDERLAND

Een zomerse middag, lekker buiten op het gras en 
genieten van een mooi concert in een prachtige  
omgeving… Klinkt dat je als muziek in de oren?  
Kom dan naar de NJO Muziekzomer Gelderland!  

Een laagdrempelig festival waarop leden,  
oud-leden en muzikale vrienden van het Nationaal  
Jeugdorkest (NJO) de sterren van de hemel spelen!

BIJZONDERE LOCATIES
Veel concerten vinden buiten plaats en sommige 
binnen. Bijna alle optredens zijn op bijzondere 
en ongebruikelijke locaties. Zoals in een molen, 
boekhandel of het Kröller-Müller Museum. Of op 
een buitenlocatie, zoals een zandverstuiving, in Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe of het parkbos van 
Paleis Het Loo. Tijdens het festival zijn er tientallen 
voorstellingen, concerten en evenementen, die 
worden uitgevoerd door de beste conservatorium-
studenten van dit moment.

FEEST VOOR IEDEREEN!
Op het programma vind je een breed aanbod dat 
varieert van orkesten, kamermuziek, koperblazers 
en kindervoorstellingen tot programma’s met  
acrobatiek, theater en dans. Het genre loopt van  
klassiek via nieuwe muziek tot jazz en improvisatie, 
ook in combinatie. Daarnaast zijn er speciale fami-
lievoorstellingen én niet te vergeten: de populaire 
fiets- en wandeltochten, gecombineerd met  
concertjes onderweg. Zo is de NJO Muziekzomer 
een feest voor iedereen!
> muziekzomer.nl

NJO Muziekzomer Gelderland vindt plaats van 
vrijdag 30 juli t/m zondag 15 augustus 2021.

 "Geen zorgen over wel of niet  

applaudisseren, lekker een drankje  

of hapje terwijl je luistert naar zomerse 

muziek, top!"

"Ik ben zelf niet opgegroeid met  

klassieke muziek en wist eigenlijk  

niet dat het zo leuk kan zijn. Mijn zoon  

wil ik dit wel meegeven en daarom  

was dit een leuke kennismaking voor 

hem. Luchtig, licht, gezellig. Wij zouden 

zeker weer gaan!

"Fantastisch dat jong talent op deze  

manier in de spotlights komt."

Het hele jaar door is er van alles te beleven op 
de Veluwe. Voor jong en oud, alleen of met het 
hele gezin, verveling komt hier niet voor! Er 
worden talloze grote maar ook klein schalige 
evenementen georganiseerd. Van festivals 
en sportevenementen tot herdenkingen en 
exposities.

Kijk voor een actueel overzicht van de evenementen op de 
Veluwe op > visitveluwe.nl/evenementen 
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KONINKLIJKE BURGERS’ ZOO  |  
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EcoDisplay
ONTDEK DE MANGROVE

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 omstandig- 
heden ontstaan. De rode kardinalen 
(vogel), blauwe morpho’s (vlinder), 
groene zwaarddrager (vis) 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.

DIT IS OOK BURGERS’ ZOO! 
Burgers’ Zoo in Arnhem is ingedeeld in ze-
ven 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.
> burgerszoo.nl

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 exo-
tische namen als Bush, Rimba, Desert en 
Mangrove. In één ecosysteem leven een  
aantal kenmerkende diersoorten samen.  
Net als in de natuur. 

  OP ONTDEKKINGSTOCHT LANGS 7 ECODISPLAYS IN BURGERS’ ZOO

DE WONDERE WERELDEN VAN

BURGERS’ ZOO
EcoDisplay

EcoDisplay
DE MYSTERIEUZE BUSH

Als je het tropisch regenwoud binnen-
stapt, moet je vast even wennen. De 
vochtige hitte, de dichte plantengroei, 
de exotische geuren en vreemde gelui-
den – in het begin is de Bush overwel-
digend. Ben je eraan gewend, ga dan 
op ontdekking uit. 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 sierlij-
ke, waaiervormige verenrij op de kop.

DROGE 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. Zorg-
vuldig nagebootst met echte koralen 
en anemonen. Geniet van de kleine, 
fraai getekende tropische visjes.
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APENHEUL  |  
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ONVERGELIJKBAAR

LEUK!
                            Aan de rand van Dieren, 
                            midden in het groen, vind 
                         je een wel heel bijzonder 
                      speelpark. Je kijkt er je ogen 
uit, maar er is vooral heel veel te klauteren, 
springen, draaien, maken, ontdekken en ver-
wonderen in De Spelerij – De Uitvinderij.  

De Spelerij lijkt echt helemaal nergens op. Want het 
is nergens mee te vergelijken! Verspreid tussen de 
bomen staan de wonderlijke, fantasierijke speelkunst-
werken van kunstenaar Jos Spanbroek klaar voor  
jonge ontdekkers en avonturiers. Die er naar harten- 
lust mee, op en in kunnen spelen. Samen, want dat is 
leuk én nodig: terwijl het ene kind met het wiel  
de hijskraan laat draaien, moet het andere kind de 
grijpers besturen. En bij de voertuigen op de racebaan 
is de een de motor en de ander het stuur. Zo leer je 
meteen ook leuke andere kinderen kennen.

SPIERKRACHT EN CREATIVITEIT 
De speelkunstwerken zijn gemaakt van gerecyclede 
materialen als expansievaten, transportbanden, krui-
wagens en nog veel meer andere voorwerpen. Alleen 
een aan-en-uitknop zul je nergens vinden: spierkracht 
heb je nodig! En een gezonde dosis creativiteit en 
inventiviteit om te ontdekken hoe het werkt.

ZONDER HULP 
In De Uitvinderij ontdekken kinderen dat ze zelf óók 
kunstenaar zijn. En hoe vet het is om zélf iets te be-
denken en te maken. Zonder hulp van papa of mama – 
die wel zelf aan de slag mogen. Met stoer gereedschap 
en machines. Snijd met een hete draad een schip van 
piepschuim en test het meteen op de woelige baren. 
Leer hoe je hard plexiglas kunt vormen en buigen. 
Maak een luchtballon van... metaal! En ga aan het eind 
van de dag met een doos vol technische kunstwerken 
naar huis.

LEKKERSTE LUNCH 
Altijd een hoogtepunt tijdens een dagje op De Spelerij 
– De Uitvinderij: je eigen broodjes bakken. Vers deeg 
op een stok en bakken maar. Is je broodje klaar, dan 
gaat de stok eruit en kun je het gat vullen met jam of 
hagelslag. De lekkerste lunch die je ooit hebt gehad! 
> spelerij.nl

REDENEN OM NAAR 
APENHEUL TE GAAN!

Een bezoek aan Apenheul is altijd een feestje, maar dit 
jaar nog eens extra leuk! Apenheul bestaat in 2021 
50 jaar en dat wordt gevierd met leuke activiteiten! 
Ontdek bijvoorbeeld het vernieuwde huis van Naaap 
waarin je alles leert over apen. Nieuwsgierig geworden? 
Slinger snel naar Apenheul en feest mee!

Apenheul is een 12 hectare groot bos met bijna 300 
apen. Tijdens je bezoek kom je niet alleen meer te  
weten over de apen, maar ook over jezelf. Van alle 
dieren lijken apen namelijk het meest op mensen.  
Heb jij slimme orang-oetantrekjes? Of ben jij die  
stoere gorilla? Herken jezelf in Apenheul!

Een dagje apen spotten is nu trouwens nóg leuker. 
Heb jij het gloednieuwe gebied in het park al ontdekt? 
Daar vind je een nieuw losloopgebied voor dwergapen, 
het grootste insectenhotel ter wereld met voedsel voor 
de apen én een toffe speeltuin met een megagrote 
gorillakop. 

APENHEUL  
VIERT FEEST!1

2

3 GLOEDNIEUW
GEBIED!

HERKEN JEZELF!

MÉÉR DAN EEN DAGJE UIT

Wist je dat Apenheul méér is dan een dagje uit? 
Het Apenheul Natuurbehoudfonds beschermt apen 
en hun leefgebieden wereldwijd. Met jouw bezoek 
aan Apenheul draag je automatisch bij aan dit 
fonds. Wil je meer doen? Drink dan Apenheuls Lazy 
Monkey koffie!

In 2021 is Apenheul vanaf april tot november 
dagelijks geopend, dus ook op feestdagen. 
> apenheul.nl

3
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Klimmen en klauteren – dat is corebusiness bij 
Monkey Town! In de indoor speelparadijzen in 
Apeldoorn en Voorthuizen kun je je lekker uitle-
ven. Er zijn gigantische klim- en klautertoestel-
len vol uitdagende tunnels en geheime gange-
tjes. 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 zeven meter 
hoog. Of spring van het platform op vijf 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

Jumpen is fun en fitness tegelijk! In het indoor trampolinepark 
van meer dan 2.000 vierkante meter spring je van de ene tram-
poline 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 al-
lemaal! 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. Als surprise  
heeft Street Jump ook een Lasergame Area.
> streetjumpapeldoorn.nl

INDOOR 
SPEELPARADIJS 
MONKEY TOWN

STREET JUMP 
APELDOORN

Chillen op een ligweide, zwemmen, minigolfen, 
trampoline springen, een interactieve klimwand 
bedwingen – wat je ook wilt, van lekkerlui tot 
superactief: het kan allemaal in Apeldoorn.  
Bezoek deze toffe attracties en heb 100% plezier!

HIER HEB JE 
100% PLEZIER

MALKANDER

Wat is het? > Zwembad.
Wat is er te doen? > Zwemmen 
(binnen en buiten), zonnebaden op 
de ligweide, genieten van whirlpool, 
stoombad en zonnebank.
Wanneer? > Alle dagen open, buiten-
bad alleen in de zomer. Check tijden op 
malkander.nl.
En wist je dat… > ...er in de vakan-
ties vaak glijbaanraces zijn? Er ligt een 
supergave glijbaan met spectaculaire 
bochten. Durf jij eraf?!!

ZERO55

Wat is het? > Family Entertainment 
Center (vanaf 6 jaar).
Wat is er te doen? > Elektrisch karten, 
glow-bowling, lasergamen, mini-escape- 
rooms, gamen in de VR-arena of aan de 
interactieve klimwand.
Wanneer? > Check de tijden op  
zero55.nl.
En wist je dat… > ...je hier ook  
arcade-games kunt spelen? Daag elkaar 
uit met een potje airhockey of poolen. 

BERG & BOS

Wat is het? > Stadspark.
Wat is er te doen? > Spelen op de 
speelweide met stoere klimtoestellen, 
de hoogste uitkijktoren van de Veluwe 
beklimmen, een wandelroute zoals het 
Kidspad volgen.
Wanneer? > Alle dagen, van  
zonsopkomst tot zonsondergang.  
Zie bergenbosapeldoorn.nl.
En wist je dat… > ...hier vaak  
speciale evenementen zijn? Bijvoor- 
beeld het Openlucht Filmfestival waar  
je de nieuwste bioscoophits ziet op een  
mega-filmdoek!  

BOSCHBAD

Wat is het? > Openluchtzwembad.
Wat is er te doen? > Zwemmen, poot-
jebaden, van de duikplank springen, van 
de glijbaan roetsjen, voetballen, volley-
ballen, luieren op een van de ligweides, 
spelen in de speeltuin, iets lekkers eten 
of drinken en nog veel meer!
Wanneer? > Eind april tot eind  
september. Kijk op boschbad.nl voor  
   de actuele openingstijden.
   En wist je dat… > ...het Boschbad 
met 14 hectare het grootste openlucht-
zwembad van Nederland is? 

BINKY

Wat is het? > Speelboerderij in 
Apeldoorn. 
Wat is er te doen? > Je eigen hut 
bouwen, klimmen en klauteren,  
skelteren, trampolinespringen, midget-
golfen, waterfietsen én kennismaken 
met de dieren van de kinderboerderij.
Wanneer? > Alle dagen geopend.  
Kijk op binky.nl.
En wist je dat… > ...Binky dagelijks 
optreedt met Britt en Koetje Boe in 
zijn nieuwste parkshow ‘Binky en de 
mysterieuze melkbus’?
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Gelegen op een historische locatie te midden van Nationaal 
Park de Veluwezoom vind je nieuwkomer Boutique Hotel 
Beekhuizen. Een architectonische eyecatcher, waar je in 
alle rust kunt genieten. Kleinschalig, persoonlijk en gastvrij. 
Hier laten ze je de tijd voor even vergeten. 

Na een goede nachtrust en een luxe ontbijt in het Bakhuis 
trek je erop uit voor een verfrissende boswandeling door 
het prachtige natuurgebied. De honesty bar staat tot je 
beschikking voor een goed glas wijn of perfecte koffie. Alles 
op je gemak. Alle suites (2 personen) en lodges (4 personen) 
hebben een uniek interieur en styling en bieden elk een 
fenomenaal uitzicht op de natuur.
> hotelbeekhuizen.nl

Op dit glamping only vakantiepark kun je heerlijk luxe 
kamperen in één van de Lodgetenten of Pods (tiny houses). 
Zodra je één stap buiten zet, sta je middenin de natuur. 
Al vanaf je veranda heb je kans om van dichtbij een wild 
zwijn of ree te spotten. De schoonheid van deze plek zal je 
verwonderen. Na een avontuurlijke dag in de buitenlucht, 
rest alleen nog de keuze: ga je eerst heerlijk ontspannen in 
de hot tub of kies je voor een borrel of diner bij het hippe 
restaurant WOODZ? 
> buitenplaatsbeekhuizen.nl

GA VOOR LUXE EN AVONTUUR!
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TEKEN TWINNY NA!

BOUTIQUE 
HOTEL 
BEEKHUIZEN

BUITENPLAATS 
BEEKHUIZEN

Ook vanaf de bank kun je de Veluwe beleven. Lekker voor een  
regenachtige dag of als je er even niet op uit kunt. Pak een potlood  
en gummetje en teken Twinny in het linkerdeel na en kleuren maar!   
Op visitveluwe.nl/thuis vind je nog veel meer leuks! Download 
bijvoorbeeld het Veluwe-kwartet of spot wild vanuit je luie stoel!

TwinnyTwinny

Kon je de tijd zo nu en dan maar even stilzetten. Genieten van het moment zonder je 
druk te hoeven maken over alledaagse zaken… Omring je met al het prachtige groen 
op de Veluwezoom en blijf een – of meer!- nachten slapen.
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WAAR OP DE KAART?

2

1

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

HOTEL DE STERRENBERG
• Houtkampweg 1, Otterlo 
• T 0318-591228 • sterrenberg.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.

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 achter Paleis Het Loo. 

1

2

VAN DER VALK HOTEL ARNHEM
• Amsterdamseweg 505, Arnhem 
• T 026-4821100 • hotelarnhem.nl

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

VAN DER VALK HOTEL 
APELDOORN 
• Landgoedlaan 26, Apeldoorn 
• T 055-8000800 • valkhotelapeldoorn.nl

Dé uitvalsbasis voor een weekendje weg op 
de Veluwe. Je kunt er overnachten, wandelen 
door de unieke landschapstuin en lunchen 
en/of dineren in het restaurant.

VAN DER VALK HOTEL 
APELDOORN - DE CANTHAREL
• Van Golsteinlaan 20, Apeldoorn 
• T 055-5414455 •  vandervalkapeldoorn.nl

Ontdek de geweldige achtertuin voor een 
bijzondere (natuur-)beleving. Actief te voet, te 
paard of met de fiets, heerlijk ontspannen in de 
wellnesstuin en culinair genieten bij restaurant 
Huisje James. 

VAN DER VALK HOTEL 
HARDERWIJK
• Leuvenumseweg 7, Harderwijk 
• T 0341-801010 • hotelharderwijk.com 

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

Arnhem

Ede

Apeldoorn

Nederrijn

Veluwemeer
IJssel

IJssel

Pannerdensch
     kanaal

WAAR OP DE KAART?

1

2

3

4

1

3 4

2

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.

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

Sinds 1875 is Best Western Hotel Baars een 
familiebedrijf. Elk type gast voelt zich hier 
thuis! Er zijn 63 kamers en 6 zalen.

DORPSHERBERG DE ROSKAM 
• Dorpsstraat 5, Nunspeet 
• T 06-41142051 • deroskamnunspeet.nl

Kom ‘thuis’ bij Dorpsherberg De Roskam. Het 
oudste horecapand van Nunspeet - uit 1855 - is 
geheel gerestaureerd. Dit monumentale pand 
heeft een café/restaurant en 10 hotelkamers.

HOTEL DE ROODE SCHUUR
• Oude Barneveldseweg 98, Nijkerk  
• T 033-2461602  • deroodeschuur.nl

Daar waar de drukte van de Randstad overgaat 
in de rust van de Veluwe vind je Hotel De 
Roode Schuur. Dit kleinschalige designhotel 
ademt een luxe maar toch gemoedelijke sfeer.
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BILDERBERG RÉSIDENCE GROOT 
HEIDEBORGH
• Hogesteeg 50, Garderen
• T 0577-462700 • 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.

BILDERBERG HOTEL 
DE KEIZERSKROON
• Koningstraat 7, Apeldoorn
• T 055-5217744 • bilderberg.nl/veluwe

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.

BILDERBERG HOTEL 
‘T SPEULDERBOS
• Speulderbosweg 54, Garderen 
• T 0577-461546 • 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.

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

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

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

WESTCORD HOTEL DE VELUWE
• Oud Milligenseweg 62, Garderen 
• T 0577-461951 • westcordhoteldeveluwe.nl

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

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. Zondag gesloten.

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

Welkom in Dennenheuvel. Een heerlijk, gezellig 
hotel met een uitstekend restaurant, waar je à 
la carte geniet van met zorg bereide streekpro-
ducten. Ervaar de weldadige rust!

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

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!

GRAND CAFÉ HOTEL KRULLER
• Dorpstraat 19, Otterlo
• T 0318-591231 • kruller.nl

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

HOTEL MENNORODE 
• Apeldoornseweg 185, Elspeet
• T 0577-498111 • mennorode.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!
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HOTEL DE WERELD
• 5 Meiplein 1, Wageningen
• T 0317-460 444 • hoteldewereld.nl

Een prachtig historisch eigentijds hotel met 17 
kamers, restaurant, lounge en een heerlijk terras 
waar je je lekker kunt laten verwennen!

BOUTIQUE HOTEL BEEKHUIZEN
• Beekhuizenseweg 70-72, Velp
• T 026-2020122 • hotelbeekhuizen.nl

Boutique Hotel Beekhuizen, op een prachtige 
locatie in Nationaal Park Veluwezoom, is een 
klein, eigenzinnig en aantrekkelijk hotel met 
sfeervolle, ruime kamers. Geniet daarnaast ook 
in de honesty bar en de serre met terras!  

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

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

APOLLO HOTEL VELUWE DE BEYAERD
• Harderwijkerweg 497, Hulshorst
•    T 0341-451541 • apollohotels.nl/ 

apollo-hotel-veluwe-de-beyaerd

Bij Apollo Hotel Veluwe de Beyaerd kan je na 
een dag ontspanning op de Veluwe of in een 
van de historische Hanzesteden tot rust komen 
in de spa en authentieke Hooibergbar.

CULTUURHOTEL AKOESTICUM
• Nieuwe Kazernelaan 2 D42, Ede
• T 0318-304349 • akoesticum.org

Geniet van natuur, cultuur, historie en warme 
gastvrijheid aan de rand van de Veluwe bij 
Cultuurhotel Akoesticum in Ede.
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LANDAL LANDGOED ‘T LOO
• Looweg 47, ‘t Loo-Oldebroek  
• T 0525-637000 • landal.nl

Op Landal Landgoed ‘t Loo is altijd iets te  
beleven, voor jong en oud! Het Atelier, zwem-
men of gezellig bowlen. Ontdek alle activiteiten 
op en rond de centraal gelegen recreatieplas.

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

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.

LANDAL COLDENHOVE
• 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.

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

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.

LANDAL HEIHAAS
• Voorthuizerstraat 75, Putten  
• T 0341-351253 • 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. 

LANDAL DE VELUWSE  
HOEVEGAERDE
• 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.

LANDAL MIGGELENBERG
• Miggelenbergweg 65, Hoenderloo  
• T 055-3781251 • 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.
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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.
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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!

> ardoer.com/veluwe

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

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

COMFORTCAMPING DE BOSGRAAF
• Kanaal Zuid 444, Lieren  
• T 055-5051359 • bosgraaf.ardoer.com 

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

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

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

VAKANTIEPARK ACKERSATE 
• Harremaatweg 26, Voorthuizen  
• T 0342-471274 • ackersate.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.

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

Kindvriendelijke familiecamping met binnen-
speeltuin, buitenspeelplein met trampolines, 
en zwembad. Comfort kampeerplaatsen, 
safaritenten & veranda chalets.
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DROOMPARK BAD HOOPHUIZEN
• Varelseweg 211, Hulshorst
• T 088-0551500 • droomparken.nl

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

DROOMPARK BAD  
HULCKESTEIJN
• 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.
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DROOMPARK DE ZANDING
• Vijverlaan 1, Otterlo 
• T 088-0551500 • droomparken.nl

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

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

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

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

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

4 53

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 uitge-
breid aanbod van faciliteiten en 
verblijfsmogelijkheden. Ruime 
kampeerplaatsen, luxe chalets en 
bungalows in diverse variaties.

BOSPARK EDE  
• Zonneoordlaan 47, Ede 
• T 088-5002471 • 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. 

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. Misschien kom je zelfs wel 
een edelhert of wild zwijn tegen.

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

Door de ligging vlakbij Het Nationale Park  
De Hoge Veluwe en de stad Apeldoorn, is 
Recreatiepark Beekbergen een ideale  
uitvalsbasis voor een vakantie in de natuur.

RESORT VELUWE
• Putterweg 68, Garderen
• T 088-5002424 • topparken.nl                      

Met een mooi zwembad op het park, klimbos 
er direct naast en Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe vlakbij, is Resort Veluwe hét familiepark 
in Gelderland.

RECREATIEPARK ’T GELLOO
• Barteweg 15, Ede 
• T 088-5002472 • topparken.nl                     

Met Burgers’ Zoo, de Julianatoren en ’t Veluws 
Zandsculpturenfestijn in de buurt, ligt Recre-
atiepark ’t Gelloo op een toplocatie voor een 
vakantie vol gezelligheid en plezier.

21
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Op vakantie op de Veluwe? 
Bij TopParken heb je keuze uit 
maar liefst vijf vakantieparken 
midden in de natuur. Naast 
prachtige wandel- en fietsroutes, 
ontdek je vanaf de vakantie- 
parken o.a. pittoreske historische 
dorpen.
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VELUWECAMPING DE PAMPEL 
• Woeste Hoefweg 35, Hoenderloo
• T 055-3781760 • pampel.nl                          

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

BUITENPLAATS BEEKHUIZEN 
• Bovenallee 1, Velp
• T 026-2020365 • buitenplaatsbeekhuizen.nl

Onthaast in een Luxe Lodgetent of knusse Pod. 
Kom natuurlijk spelen, genieten op het restau-
rantterras of relax in de hottub na een dag op 
de Posbank.

CAMPING DE MIDDEN VELUWE
• Palmenhuizerweg 1, Harskamp  
• T 0318-456491 • demiddenveluwe.nl

Op slechts 10 minuten rijden vanaf de A1 afslag 
Stroe vind je HHHHCamping de Midden Veluwe, 
een prachtige camping die alles in huis heeft 
voor een onvergetelijke vakantie.

KAMPEERTERREIN  
HARSKAMPERDENNEN
• Houtvester van ’t Hoffweg 25, Kootwijk 
• T 0318-456272 • harskamperdennen.nl      

Voor de echte kampeerliefhebber die direct 
vanaf het terrein, te voet of per fiets, van de 
Veluwse natuur wil genieten.

RECREATIEPARK ’T VELUWS HOF
• Krimweg 152-154, Hoenderloo
• T 055-3781777 • veluwshof.nl                     

Kampeerplaatsen en chalets met speeltuinen, 
verwarmd buitenzwembad met glijbaan, 
watervaldouche, kinderspeelbad, snackbar, 
supermarkt, restaurant, bowlingbanen.

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

Ervaar de Veluwe op Bungalowpark Hoender-
loo. Vanuit je huiselijke villa verken je de bossen 
en heide en geniet je van de rust en ruimte van 
de Veluwe.

VAKANTIEPARK HET LIERDERHOLT
• Spoekweg 49, Beekbergen
• T 055-5061458 • lierderholt.nl                     

Vakantiepark het Lierderholt is gelegen midden 
op de Veluwe tussen Beekbergen en Hoender-
loo en kan met recht het gezelligste vakantie-
park van de Veluwe worden genoemd.

VAKANTIEPARK FAMILIEHUIS 
NUNSPEET
• Randmeerweg 14, Nunspeet 
• T 0341-250851 • familiehuisnunspeet.nl

Jong en oud vermaakt zich het hele jaar door 
bij Familiehuis Nunspeet. Het park ligt aan het 
Veluwemeer en in de buurt kun je genieten van 
de bossen, heide en zandverstuivingen.

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

Het recreatiepark is gelegen in de prachtige 
bossen van de Veluwe. Je wordt omringd door 
natuur en bossen en je kunt hier in alle stilte 
het wild eens goed bekijken.
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Op de Noordwest-Veluwe wisselen 
landschappen zich af met water, 
bos en heide. In deze landschappen 
liggen diverse parken van VDB 
Holiday. Je kunt een prettige 
vakantiewoning huren of aan-
genaam kamperen op een ruime 
plaats. 

> vdbholiday.com 

RECREATIEPARK DE PAALBERG
• Drieërweg 125, Ermelo   
• T 0341-552373 • paalberg.nl                       

ANWBHHHHH Topcamping in het bos en direct 
aan de Ermelosche Heide. Modern, ruime  
plaatsen en jaarrond geopend. Sinds vorig  
jaar bestaan ze 100 jaar en zijn ze officieel 
Hofleverancier.

HEIDEPARK VELUWSCHKARAKTER
• Elspeterbosweg 44, Vierhouten    
• T 0577- 222055 • veluwschkarakter.nl        

Dit park, omgeven door bos en heide, is een 
fijne plek om de rust van de Veluwe te ervaren. 
Je kunt hier jaarrond kamperen of verblijven in 
een chalet.

STRANDPARC NULDE
• Strandboulevard 27, Putten   
• T 0341-361304 • strandparcnulde.nl        

Geniet direct aan het Veluwemeer in een 
modern chalet, of kies een kampeerplaats. 
Dé locatie voor strandplezier, (water)sport en 
wandelen en fietsen.

1

32

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!

EUROPARCS RESORT DE WIJE 
WERELT 
• Arnhemseweg 100-102, Otterlo  
•  T 088-0708090 • europarcs.nl/vakantiepark/

resort-de-wije-werelt                                   

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

EUROPARCS RESORT  
VELUWEMEER
• Randmeerweg 8, Nunspeet • T 088-0708090
•  europarcs.nl/vakantiepark/resort- 

veluwemeer                                            

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

1 2

2

1

RECREATIEPARK SAMOZA
• Plaggeweg 90, Vierhouten                                                         
• T 0577-411283 • samoza.nl          

Een schitterend gelegen boscamping met 
kampeerplekken, vakantiehuizen en luxe safa-
ritenten. Binnen- en buitenzwembad, manege, 
speeltuin en een animatieprogramma.

3 
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B&B

CAMPERPLAATSEN

GROOTS GENIETEN  
OP EEN KLEINE CAMPING

Een ochtendzonnetje dat door het raam je slaapkamer binnenvalt en je lang-
zaam 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

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

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 eigena-
ren bezorgen je graag een onvergetelijk verblijf. 

Meer info over kamperen op kleinere campings?   
> visitveluwe.nl/kleinecampings

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

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

BUITENPLAATS SPRIELDERBOSCH
• Hoorneweg 17B, Putten 
• T 088-7774353 • sprielderbosch.nl

Sprielderbosch is een echte aanrader! Je ervaart 
de natuur dichterbij dan ooit. De buitenverblij-
ven hebben een typische Veluwse uitstraling en 
zijn van binnen helemaal van nu. 

BUNGALOWPARK 
HET VERSCHOLEN DORP
• Boslaan 2, Harderwijk
• T 0341-820227 • verscholendorp.com

Bungalowpark Het Verscholen Dorp, met de in 
het groen gelegen vrijstaande bungalows en 
chalets, is de perfecte locatie voor een fiets- of 
wandelvakantie.

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

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

RECREATIEPARK DE BOSHOEK
• Brugveenseweg 25, Voorthuizen
• T 0342-471297 • deboshoek.nl                    

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

RCN VAKANTIEPARK DE JAGERSTEE
• Officiersweg 86, Epe
• T 0578-613330 • rcn.nl/jagerstee                

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.

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

Kamperen op de Veluwe met plek voor tenten, 
caravans & campers. Of ga voor een chalet of 
tiny house. Er is elektriciteit en gratis wifi.

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

  
Een direct aan het Veluwemeer gelegen 
bungalowpark en camping met jaar- en sei-
zoenplaatsen. Op steenworp afstand van het 
middeleeuwse vestingstadje Elburg.
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PARK BERKENRHODE
• Roekelseweg 44-48, Wekerom
• T 0318-591587 • berkenrhode.nl

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

Voor een fijne vakantie ga je naar camping de 
Helfterkamp. Wild spotten, hutten bouwen, 
wandelen en nog veel meer! De Helfterkamp, in 
het hart van de Veluwe.
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Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe
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Parkeerplaatsen
KeoBike locatie
Station NS
Station Blauwnet/Valleilijn
Spoor 

Buslijn met lijnummer

Buurtbus met lijnnummer

APELDOORN
Vosselmanstraat 299  
& Stationsplein 4
info@apeldoornmarketing.nl 
> uitinapeldoorn.nl

ARNHEM
Stationsplein 158C
0900 11 22 344
> visitarnhem.com

BARNEVELD
Nieuwstraat 31 
0342 423 358
> gobarneveld.nl

BEEKBERGEN
Dorpstraat 54
055 506 12 10
> uitinapeldoorn.nl

BENNEKOM
Dorpsstraat 41
0318 614 444
> bezoek-ede.nl

BRUMMEN
Marktplein 13/14
0575 563 030
> visitbrummen-eerbeek.nl

EDE
Molenstraat 45
0318 210 114
> bezoek-ede.nl

EDE
Natuurcentrum Veluwe
Groot Ginkelseweg 2a 
6718 SL Ede
> bezoek-ede.nl

EERBEEK
Stuijvenburchstraat 36
0313 651 282
> visitbrummen-eerbeek.nl 

ELBURG
Jufferenstraat 8
0525 681 341
> vvvelburg.nl

ELSPEET  
Nunspeterweg 1
0577 491 450
> nunspeetuitdekunst.nl

EPE
Pastoor Somstraat 6
0578 745 019 
> vvvepe.nl

ERMELO
Stationsstraat 20
0341 552 200
> ermelobuitenleven.nl

GARDEREN
Oud Milligenseweg 5
0577 461 566
> gobarneveld.nl

HARDERWIJK
Markt 1
06 100 061 80  
> heerlijkharderwijk.nl

HARSKAMP
Dorpsstraat 62  
0318 614 444
> bezoek-ede.nl

HATTEM
Kerkhofstraat 2
0384 448 298
> ronduithattem.nl

HEERDE
Bonenburgerlaan 6  
0578 617 094
> visitheerde.com  

HOENDERLOO
Apeldoornseweg 16
055 312 38 26
> uitinapeldoorn.nl 

LUNTEREN
Dorpsstraat 119-121  
0318 744 501
> bezoek-ede.nl 

NUNSPEET
Stationsplein 1
0341 274 747
> nunspeetuitdekunst.nl

OLDEBROEK
Looweg 47
0525 637 000
> natuurlijkoldebroek.nl

OOSTERBEEK
Utrechtseweg 232
026 333 77 10
>  visitarnhem.com/veluwezoom

OTTERLO
Dorpsstraat 9  
0318 614 444
> bezoek-ede.nl  

PUTTEN 
Kerkplein 15
0341 351 777
> vvvputten.nl

RHEDEN
Heuvenseweg 5a
026 495 30 50
> visitveluwe.nl/rheden

ROZENDAAL
Rosendael 1
026 364 46 45
> visitveluwe.nl/rozendaal

TWELLO
Vanwege verbouwing  
gesloten. Informatie is  
online beschikbaar.
0571 279 911
> bezoekvoorst.nl

VOORTHUIZEN 
Smidsplein 10
06 20 66 37 33
> gobarneveld.nl

WAGENINGEN  
Hoogstraat 49  
0317 424 242  
> proefwageningen.nl

MEER INFO?

BEZOEK EEN VAN DE VELE TOERISTISCHE INFORMATIEPUNTEN!

MAKKELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER
De Veluwe is met het OV gemak-
kelijk 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. 

RRReis 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 beschik-
baar 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, 
RRReis.nl of keobike.nl.

Toeristisch Informatie Punt (TIP)  
Garderen gevestigd in molen De Hoop.



OP ZOEK NAAR  
DE MOOISTE 
FIETSROUTES?
Kijk op routesopdeveluwe.nl
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GRATIS 
ROUTES

Fietsen op 
de Veluwe

Meer routes? 
routesopdeveluwe.nl

@visitveluwe

VisitVeluwe
HEB JE HET LEUK GEHAD OP DE VELUWE? 
Deel je foto's met #visitveluwe op Facebook  
en Instagram! 




