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Met trots presenteren we hier de eerste uitgave van Veluwe Veelzijdig. Een mooi vormgegeven 

glossy uitgave over de vele mogelijkheden die er voor de bezoekers van de Veluwe zijn. We hopen 

hiermee een begin te maken van een lange traditie. Of uw interesse nu uitgaat naar Kunst, Cultuur, 

lekker shoppen en eten of juist sportieve activiteiten, op de Veluwe is het allemaal te vinden. In dit 

magazine presenteren we een uitgelezen mix van mogelijkheden om uw verblijf op de Veluwe dit 

voorjaar nog leuker te maken. Juist de afwisseling om enerzijds even helemaal tot rust te komen 

in de prachtige ontluikende natuur en bossen en anderzijds gebruik te kunnen maken van de vele 

mogelijkheden om even heel iets anders te doen vragen immers om goede bron van informatie. 

Het voorjaar is ook een mooie tijd voor een bezoek aan een museum, tentoonstelling of evenement. 

In dit magazine vindt u een handzaam overzicht, zodat u snel een overzicht heeft en keuze kunt 

maken uit het overweldigende aanbod dat de Veluwe u biedt. En als u geïnformeerd wilt worden 

over de allerlaatste nieuwtjes, mogelijkheden of aanbiedingen, kijk dan eens op onze website  

www.VeluweVeelzijdig.nl 

Met veelzijdige groet,

Voorwoord

P ierre Wimmers,
Hoofdredacteur 

De Veluwe is het nummer één 
toeristische merk van Nederland

Stadskade 460 |  7311 XZ  Apeldoorn | (055) 5774333

www.marketingveluwe.nl |     @marketingveluwe

Marketing Veluwe richt zich op regio en thema’s op de Veluwe 
met als doel om de bezoekers te behouden en te werven

Regio- en citymarketing
Onderzoek, strategie en uitvoering.

Gasten emotioneel raken. 
Toeristen en inwoners bereiken.

Evenementen hebben impact.
Geef gasten een reden om te komen.

Overzicht ontwikkelingen toerisme. 
Nieuws over toerisme en vrijetijd.
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Colofon Veluwe Veelzijdig nummer 1
Veluwe Veelzijdig is het magazine voor de potentiële bezoekers en geïnte-
resseerden van de Veluwe. Het tijdschrift verstrekt achtergrondinformatie 
over evenementen, toeristische attracties, festivals, horeca en organisa-
ties op de Veluwe. Het magazine verschijnt vier maal per jaar in een oplage 
van 20.000 exemplaren en is kosteloos. Voor meer actueel nieuws, kijk op  
www.marketingveluwe.nl. De volgende editie verschijnt: 15 april 2015. 
Uitgever en redactieadres: Marketing Veluwe, Stadskade 460, 7311 XZ
Apeldoorn, (055) 5774333, Nick@marketingveluwe.nl 
Hoofdredacteur: Pierre Wimmers 
Redactie en bladmanagement: Nick Nijhuis, Robert van Vliet, Jos Fluitsma 
Ontwerp en vormgeving: Retail & More, Zwolle 
Druk: Senefelder Misset 
Distributie: BLY-Events 
Advertenties: info@marketingveluwe.nl of (055) 5774333. 
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor 
informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden 
auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. ©Auteursrecht voor-
behouden. Behoudens door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze 
uitgave worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever, die daartoe door de auteur(s) is gemachtigd.
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Het Noord-Veluws 
Museum: 

aanwinst voor
de Veluwe

Apeldoorn
Buitenstad

Harderwijk:
altijd welkom

Jan de Hoop

Ook digitaal op de hoogte blijven?

www.veluweveelzijdig.nl

Met de distributie van het het tijdschrift Veluwe Veelzijdig is ook de website  

www.veluweveelzijdig.nl live gegaan. De januari editie van het blad is vooral 

gericht op de vakantiebeurzen. Met de website beginnen we eerst met praktische 

informatie te ontsluiten. Zoals een evenementenkalender en route-informatie. 

In 2015 wordt de website verder uitgebouwd voor organisaties en consumenten. 

Voor de ontwikkeling van de website tekent het Apeldoornse internetbedrijf 

Max.nl.

‘We genieten elke dag van de stilte
en de schoonheid van de natuur’
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Jan de Hoop

Als Jan nu ‘s morgens vroeg op weg gaat naar Hilversum, rijdt hij 

eerst een stuk door het bos waar hij zwijnen ziet rondscharrelen en 

een hert de weg ziet oversteken. “Hier voel ik me echt één met de 

natuur. Ik word er rustig van, deze omgeving heeft een weldadige 

uitwerking op me.”

Van Rotterdam naar de Veluwe
Jan is geboren Rotterdammer. Met Coen woonde hij tot vorig jaar 

in een mooi dubbel appartement aan de Maas. “We wilden het nog 

mooier maken door de woonkamer te vergroten en alles opnieuw te 

laten schilderen”, vertelt Jan. “De aannemer zei dat het werk drie 

maanden zou duren als we in het appartement zouden blijven en 

drie weken als we zouden weggaan. Ik heb toen een Twitterbericht 

rondgestuurd met de vraag of iemand een mooi plekje voor ons 

wist voor die drie weken. Bas Hoogland, commercieel directeur 

van Landal GreenParks, deed de suggestie om naar Landal 

Miggelenberg in Hoenderloo te komen. Dat hebben we gedaan 

en we zijn direct verliefd geworden op dat park. Je loopt vanuit 

je huisje zo het bos en de natuur in. De service is er perfect, de 

medewerkers zijn erg aardig en attent.”

Een huis in Radio Kootwijk
Vanuit hun huisje op Landal Miggelenberg gingen Jan en Coen 

vaak wandelen door bos en hei in de omgeving. Zo kwamen ze op 

dat bankje in Hoog Buurlo terecht. Ze bleven niet lang dagdromen, 

maar zijn meteen op zoek gegaan naar een geschikt plekje om te 

wonen. Ze hebben heel wat woningen bekeken, maar hun ideale 

huis zat daar steeds niet bij. Jan: “Op een dag liepen we tegen 

Zo zaten Jan de Hoop, presentator van het 

RTL Ontbijtnieuws, en zijn partner Coen 

Lievaart vorig jaar weg te dromen op een 

bankje in Hoog Buurlo. Ze namen daar even 

rust tijdens een wandeling en genoten van het 

prachtige uitzicht over de hei. Het is niet bij 

wegdromen gebleven. Sinds half december 

wonen Jan en Coen in een mooie nieuwe 

woning in Radio Kootwijk.

‘We genieten elke dag van de stilte
en de schoonheid van de natuur’

‘Wat zou het fantastisch 
zijn als we in deze omgeving 
konden wonen!’

‘Hier voel ik me
 echt één met de
 natuur. Ik word
 er rustig van, deze
 omgeving heeft
 een weldadige
 uitwerking op me’



9Veluwe Veelzijdig

VELUWETOCHT MAKEN?
DE GROOTSTE COLLECTIE 
TREK RACE- EN ATB FIETSEN

WWW.BIKESTUDIO.NL

BIKESTUDIO BENNY BROUWER 
STADIONPLEIN 14, 8025 CP ZWOLLE
T 038 42 04 825

VAN NEDERLAND

VELUWSESCHAVUYT.NLVELUWSESCHAVUYT.NL
Ambachtelijk gebrouwen bier van 
Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt.

De Veluwe heeft haar eigen bier 
Veluwse Schavuyt heeft een hoge gisting en wordt niet gefi ltreerd 
en gepasteuriseerd, waardoor de mooie volle smaak van alle 
gebruikte brouwingrediënten in het bier volledig aanwezig blijft. 
De grondstoffen voor het brouwproces worden zorgvuldig 
geselecteerd door kenners en continu 
bewaakt op kwaliteit. 
Veluwse Schavuyt wordt gebrouwen 
in Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt.

Proef een Schavuyt!

Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt.
Ambachtelijk gebrouwen bier van 
Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt.
Ambachtelijk gebrouwen bier van 
Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt.
Ambachtelijk gebrouwen bier van Ambachtelijk gebrouwen bier van Ambachtelijk gebrouwen bier van Ambachtelijk gebrouwen bier van Ambachtelijk gebrouwen bier van Ambachtelijk gebrouwen bier van Ambachtelijk gebrouwen bier van 
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 Veluws bier uit 

eigen brouwerij

een bouwvallig, rommelig huisje in Radio Kootwijk aan, met 

een groot stuk grond eromheen. Ik zag er niets in, maar Coen 

zei: ‘Als we het nou zouden kunnen slopen en iets nieuws 

bouwen’. Daar had ik niet zo’n trek in na de forse verbouwing 

van ons appartement in Rotterdam. Toch zijn we gaan praten 

met een ontwerper en bouwer van woningen en die heeft ons 

vertrouwen gewonnen. Terecht, er staat nu een prachtig nieuw 

huis.”

De stilte van de Veluwe
Het huis wordt aan drie kanten omgeven door bos en aan een 

kant door hei. “We genieten hier volop van het natuurschoon en 

de stilte van de Veluwe. ‘s Nachts horen we alleen een uil in de 

verte. De mensen zijn hier rustiger dan in Rotterdam, ze rijden 

rustiger en er is meer tijd voor je in winkels. Wij hebben meteen 

meegedaan met activiteiten in het dorp en zijn daardoor snel 

opgenomen in de gemeenschap. Als ik weer eens terug ben 

in Rotterdam, word ik benauwd van alle drukte en het verkeer 

daar. Ik voel me hier meer thuis dan in Rotterdam, waar ik 

mijn hele leven heb gewoond. De supermarkt en andere 

voorzieningen vinden we op tien minuten rijden in Ugchelen 

en we zitten maar op een kwartiertje rijden van het centrum 

van Apeldoorn. Een prettige stad met goede voorzieningen, 

waar we al tijdens ons verblijf op Landal Miggelenberg allerlei 

favoriete restaurantjes hebben ontdekt.”

Zo vanuit huis het bos in
Jan realiseert zich elke dag dat het een goede keuze is geweest 

om naar de Veluwe te verhuizen. Het was natuurlijk ook 

wel spannend of hun droom in werkelijkheid 

zou uitkomen. “Dat is zeker gebeurd”, zegt 

Jan. “Het is nog leuker dan we van tevoren 

verwachtten. Ons huis is mooier dan ik 

ooit had durven dromen en de omgeving is 

werkelijk geweldig. Zodra ik mijn stoeltje in de 

natuur kan neerzetten heb ik vakantie. Meer 

heb ik daarvoor niet nodig. Het is daarom hier 

op de Veluwe elke dag alsof ik op vakantie 

ben. Ons leven is helemaal veranderd. Met 

onze hond Bob lopen we zo vanuit ons huis 

het bos in. Het landschap is heel afwisselend 

met heuvels, zandverstuivingen, heide en 

bossen. We hebben veel meer rust gekregen 

en leven hier veel meer buiten dan in de stad. 

We genieten elke dag van de frisse lucht, de 

stilte en de schoonheid van de natuur van 

de Veluwe. Alles bij elkaar is dit voor ons het 

perfecte plekje.”

‘Het is hier op de
 Veluwe alsof ik altijd

 op vakantie ben’
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Aanwinst voor 
de Veluwe

cultuur

Het Noord-Veluws Museum in Nunspeet

Onder overweldigende belangstelling is op 31 

oktober jongstleden in Nunspeet het nieuwe 

Noord-Veluws Museum geopend. Al meer dan 

2500 bezoekers zijn vol lof over het fraai vorm-

gegeven en ingerichte gebouw én de openings- 

tentoonstelling van het werk van Ben Viegers, 

één van Nunspeets bekendste kunstschilders. 

Aanleiding
Nederlands nieuwste kunstmuseum in Nunspeet 

Kunstenaarsdorp is direct verbonden met de Vrije 

Academie Nunspeet in het voormalige schoolge-

bouw aan de Stationslaan 28. De tot-standkoming 

van het Noord-Veluws Museum is een particulier 

initiatief en het resultaat van vijf jaar ontwikkeling 

vanaf het oorspronkelijke idee tot aan de realisatie 

van de nieuwbouw van het museum. Onderne-

mer Herman van Ree begon nog geen tien jaar 

geleden met het verzamelen van schilderijen 

van kunstenaars van de Noordelijke Veluwe. Hij 

stelde een website samen, een virtueel museum 

met veel afbeeldingen en informatie over Noord-

Veluwse kunstenaars. Van Ree ontdekte dat Nun-

speet een rijk verleden als schildersdorp kent, 

terwijl daar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Laren 

nooit een cultuurhistorische of toeristische invul-

ling aan is gegeven. Het Noord-Veluws Museum 

gaat daar verandering in brengen.

Het Noord-Veluws Museum toont aan de hand 

van schilderijen van Noord-Veluwse kunstenaars 

de ontwikkeling van het kunstenaarsdorp Nun-

speet en omgeving. Een bezoek aan het Noord-

Veluws Museum zal de liefhebbers van impressio-

nistische schilderkunst en regionale geschiedenis 

zeer aanspreken. Maar ook voor de toevallige 

passant en de toerist is het werk van deze kun-

stenaars interessant en laagdrempelig doordat de 

voorstellingen realistisch en herkenbaar zijn. 

Kunstenaarskolonie
De ongerepte natuur en de eenvoudige bewoners 

van de Veluwe oefenen al sinds eind 19e eeuw 

een grote aantrekkingskracht uit op stadsbewo-

ners. Juist in een tijd van opkomende industrie en 

verstedelijking werd de schoonheid van de natuur 

en het leven dicht bij de natuur ontdekt. In navol-

ging van de beroemde kunstenaarskolonie Barbi-

zon bij Parijs ontstonden in de loop van 19e eeuw 

overal in Europa kunstenaarskolonies. In Neder-

land trekken kunstenaars uit Den Haag of Am-

sterdam er op uit. In de tijd dat de kunstenaars-

dorpen Oosterbeek en Laren worden overspoeld 

door kunstenaars en toeristen, zoeken sommige 

kunstenaars nieuwe inspiratie op nog ongerepte 

plekken in en om Nunspeet en Elspeet. Daar 

vormt zich eind 19e eeuw een kunstenaarskolo-

nie. Uiteindelijk hebben meer dan honderd beel-

dende kunstenaars tussen 1885 en 1950 in deze 

regio gewerkt. Bekende kunstschilders van de 

Noord-Veluwe zijn Herman van der Weele, Arthur 

Briët, Willy Martens, Edzard Koning, Jan van  

Vuuren, Ben Viegers, Jos Lussenburg en Chris 

ten Bruggen Kate. Net zoals de schilderijen van 

de andere kunstenaarsdorpen vinden de schilde-

rijen van de Veluwse impressionisten gretig aftrek 

in de steden en zelfs in Engeland, Duitsland en de 

Verenigde Staten. 

Tentoonstellingen
De openingstentoonstelling is gewijd aan de 

kunstschilder Ben Viegers, die van 1938 tot zijn 

dood in 1947 in Nunspeet woonde. Zijn hart 

ging uit naar het vastleggen van het boerenleven, 

stadsgezichten en zeegezichten. In het museum 

is een zeer uitgebreide en thematisch gerang-

schikte keuze te zien van zijn werk. Tientallen 

schilderijen - in bruikleen bijeengebracht uit alle 

delen van het land, en zelfs uit Australië - die 

tezamen een prachtig overzicht geven van Vie-

gers’ kleurrijke oeuvre. De tentoonstelling duurt 

tot en met 12 april 2015. Bij de tentoonstelling 

is het prachtig geïllustreerde kunstboek ‘Door de 

ogen van Ben Viegers (1886-1947)’ verschenen. 

De uitgave van BoldArt.nl is geschreven door  

Williëtte Wolters-Groeneveld uit Hulshorst en mede 

samengesteld door Klaas Mollema uit Ermelo. 

Het Noord-Veluws Museum wil jaarlijks minimaal 

twee tijdelijke tentoonstellingen organiseren over 

kunstenaars, zoals Arthur Briët of Jos Lussenburg 

of thematische exposities over bijvoorbeeld de 

schapenschilders, Zuiderzeeschilders of Veluwse 

landschappen. Een wens voor de toekomst is de 

mogelijke uitwisseling met werk van kunstenaars 

uit andere kunstenaarsdorpen in Europa

Fietsroute
Het onderwerp van het museum leent zich voor 

meer dan alleen tentoonstellingen. Vanaf april 

biedt het museum de bezoekers een bijzondere 

kunsthistorische fietsroute aan. Zo kan men zien 

waar de ateliers van de kunstenaars stonden, 

waar ze woonden en op welke plekken ze schil-

derden. Op deze manier leren bewoners van de 

regio en toeristen het verhaal kennen over het 

landschap waar ze door heen fietsen of wandelen. 

Stationslaan 28a, 

8071 CM Nunspeet 

T: (0341) 250 560 

www.noord-veluws-museum.nl

Openingstijden: dinsdag tot en met 

zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Noord-Veluws Museum

Ben Viegers (1886-1947), 
Noord-Veluws Museum

Huisje aan de Zoom in Nunspeet

Ben Viegers (1886-1947), 
particuliere collectie

Korenschoven bij Nunspeet Ben Viegers (1886-1947), 
particuliere collectie

De Zoom met bloeiende heide

Ben Viegers (1886-1947), 
particuliere collectie

Sneeuw in het bos
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Ermelo maakt 
onderdeel uit van 
de Veluwe Trail, 
een ruiter- en 
menroute van zo’n 
360 kilometer over 
de mooiste plekjes 
van de Veluwe

De Veluwe staat bekend om haar uitstekende mogelijkheden om te fietsen en te 

wandelen. Niet voor niets heeft de Veluwe het langste aaneengesloten netwerk van 

fietspaden. Wat veel minder mensen weten is dat de Veluwe ook een uitgebreid net-

werk van ruiter- en menpaden heeft. Zeker rond Ermelo is de kans groot een ruiter 

met paard tegen te komen. 

Ermelo actief
het hippisch hart van Nederland op de Veluwe

Maar liefst ruim 95 kilometer aan ruiter- en 

menpaden ligt in Ermelo. Daarnaast is het 

centrum van de landelijke paardensportbond 

KNHS in de gemeente Ermelo gevestigd. En 

zijn er diverse maneges in Ermelo te vinden. 

Ook maakt Ermelo onderdeel uit van de 

Veluwe Trail, een ruiter- en menroute van zo’n 

360 kilometer over de mooiste plekjes van de 

Veluwe. Deze bestaat uit een doorgaande route 

die de hele Veluwe beslaat. Deze doorgaande 

route is te verdelen in negen dagtochten van 

ongeveer 25 tot 30 kilometer. Een van die 

dagtochten is ongeveer 30 kilometer en loopt 

tussen Ermelo en Garderen door het prachtige 

eeuwenoude Speulder- en Sprielderbos. Deze 

route laat veel bos- en heidelandschap zien.  

Het hippisch hart van Nederland ligt op de 

Veluwe en heet Ermelo. De plaatselijke VVV en 

stichting Hippisch Platform Ermelo zetten zich 

in voor het hippisch toerisme in Ermelo met 

aansprekende activiteiten en evenementen. 

Tijdens het meerdaagse evenement Ermelo 

Horselive in 2014 werden uiteenlopende acti-

viteiten georganiseerd voor ruiters met én 

zonder paard. Een weekend voor paarden-

eigenaren en paardenliefhebbers. 

Ook in 2015 worden in het kader van Ermelo 

Horselive weer diverse paardensportevenemen-

ten georganiseerd. De activiteiten zijn verdeeld 

over het hele seizoen. Zo staan in het Paas-

weekend begin april, bij het KNHS centrum 

internationale menwedstrijden in diverse disci-

plines op het programma. In het weekend van 

15 mei wordt de wereldbekerwedstrijd Agility 

gehouden en in het tweede weekend van sep-

tember wordt Ermelo echt een walhalla voor 

paardenliefhebbers. Het Horse event is het 

grootste paardenevenement van Nederland wat 

in 2015 voor de eerste keer in Ermelo wordt 

gehouden. Maar liefst 30.000 bezoekers ko-

men naar verwachting op dit evenement af, 

waar meer dan 200 demonstraties en shows te 

zien zullen zijn. Daarnaast zijn er het hele jaar 

door wedstrijden bij de diverse maneges. Zo 

staat Ermelo volop in de schijnwerpers met de 

verschillende paardensportevenementen. In het 

centrum zal er actie zijn met paarden tijdens de 

traditionele Ringrijderij op de laatste zaterdag 

van juni.

Ermelo is altijd het bezoeken waard om een 

heerlijke tocht te maken. Alle voorzieningen 

voor een tocht van een paar uurtjes, een 

hele dag of zelfs meerdere dagen zijn aan-

wezig. Er is keuze uit een ruim netwerk aan 

routes. Deze routes zijn zonder ruiter- of 

koetsiersbewijs toegankelijk. De regio beschikt 

over voldoende rustplaatsen voor paarden, 

ruiters en aanspanningen. En voor wie met zijn 

paard wil blijven slapen zijn er diverse tijdelijke 

stallingen voor paarden of pony’s. Ook voor de 

ruiters/menners is er een uitgebreide keuze 

aan overnachtingslocaties. Op diverse locaties 

kunnen zowel paarden als ruiters overnachten. 

Wilt u liever met een hele groep de bossen in? 

Manege Sequoia Stables organiseert regel-

matig begeleide buitenritten. U kunt hier mee-

doen met uw eigen paard of pony, maar ook 

met een paard of pony van de manege. 

Het paardentoerisme past prima bij de dorps-

promotie campagne ‘Ermelo Buitenleven’, een 

initiatief om samenwerking te bevorderen en 

Ermelo eenduidig te promoten. Het initiatief is 

ontstaan vanuit een groep ondernemers, VVV 

en gemeente die vooruit willen in Ermelo. In 

Ermelo vinden veel activiteiten buiten plaats 

of hebben met dit thema te maken. In de 

komende jaren zult u Ermelo Buitenleven dan 

ook steeds vaker tegenkomen.

Meer info
VVV Ermelo verkoopt diverse 

routekaarten van de gebieden 

rondom Ermelo als hulpmiddel 

voor uw tocht. Bent u van plan 

een tocht te maken, oriënteer 

u dan eerst voor een mooie 

route. Voor meer informatie, ga 

snel naar www.vvvermelo.nl of 

kom langs bij de VVV aan de 

Stationsstraat 20. 

paardrijden op de Veluwe

12
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Het hele jaar door

een gevarieerd landschap en een groot cultureel 

aanbod met onder andere het Kröller-Müller Mu-

seum en Jachthuis Sint Hubertus.

Verken het Park
Er zijn meerdere mogelijkheden om het Park 

te verkennen: wandelend, fietsend of te paard. 

Wanneer u besluit het Park op de fiets te 

verkennen, kunt u gebruik maken van bijna 

40 kilometer aan fietspaden. Dit kan op een 

eigen fiets maar ook op een gratis te gebruiken 

Witte Fiets. De Witte Fiets is onlosmakelijk 

verbonden met het Park. Er zijn er 1.800, 

verdeeld over de verschillende ingangen en de 

diverse musea in het Park. U kunt bij binnen-

komst in het Park dus direct opstappen.

De natuur van Het Nationale Park de Hoge 

Veluwe is overweldigend. De verschillende 

landschappen wisselen elkaar continu af; 

tijdens een tocht door het Park komt u 

door gevarieerde bossen, maar ook over 

heidevelden, grasvlakten en buitenlands 

aandoende stuifzandgebieden. Het Park 

is de nalatenschap van één van de meest 

markante echtparen uit de Nederlandse 

geschiedenis: Anton en Helene Kröller-

Müller. Zij kochten vanaf 1909 in meerdere 

fasen stukken grond; het huidige Nationale 

Park De Hoge Veluwe. Anton was een en-

thousiast jager en Helene een gepassio-

neerd kunstverzamelaar. Hun ideaal was 

het samenbrengen van natuur en cultuur. 

Nu, dik 100 jaar later, kunnen wij nog 

steeds genieten van hun nalatenschap: 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is dé plek om rust te ervaren, bijzon-

dere landschappen en wilde dieren te zien, maar ook deel te nemen aan 

georganiseerde activiteiten voor jong en oud. 

natuur & cultuur

een gevarieerd aanbod van natuur,
kunst en activiteiten.

Kinderen
In het Park is ook voor kinderen van alles te 

beleven voor een leuke en spannende dag. Denk 

bijvoorbeeld aan sporen zoeken van de wilde 

dieren in het bos. Dieren zoals herten, reeën, 

wilde zwijnen en moeflons lopen los rond in het 

Park. Het kan zo maar gebeuren dat u oog in oog 

komt te staan met één van deze Parkbewoners. 

Een andere kans om wilde dieren te bespieden is 

vanuit één van de wildobservatieplaatsen. 

Meer weten over het leven ónder de grond? Dat 

kan in het Museonder, het eerste ondergrondse 

museum ter wereld. Het Museonder geeft een 

verrassend beeld van alles wat er onder het 

aardoppervlak leeft en wat er vroeger geleefd 

heeft. 

Ieder weekend zijn er speciale kinderactiviteiten. 

Van poppenkast tot goochelaar en van spannen-

de verhalen tot vrolijk theater. In de schoolvakan-

ties zijn er bijna elke dag leuke kinderactiviteiten, 

zoals uilenballen uitpluizen of nestkastjes maken. 

In de zomer zijn er kindersafari’s. Dan gaan 

de kinderen met de boswachter het bos in en 

slapen ze ‘s nachts in de buitenlucht onder de 

sterrenhemel. Gaat u liever op eigen gelegen-

heid met het gezin op pad? Dan zijn bij het  

Bezoekerscentrum het hele jaar door tal van  

leuke speurtochten en ontdekkingsroutes ver-

krijgbaar zoals de ‘Suske en Wiske Avonturen-

tocht’ of de ‘Knapzakroute’ inclusief een rug-

zakje voor het verzamelen van de opdrachten uit 

het boekje. 

Activiteiten en evenementen 
Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten en 

evenementen. Zo vindt elke vierde zaterdag van 

de maand de streekmarkt plaats: kraampjes 

gevuld met typisch Veluwse specialiteiten en 

decoratieve producten. Of wat te denken van 

een interessante lezing op de laatste zondag 

van de maand? Maar vergeet ook de diverse 

safari’s en wandelingen niet. Onder begeleiding 

van de boswachter of natuurgids op zoek naar 

bijzondere dier- en plantsoorten in prachtige 

landschappen. 

Voor het eerst dit jaar wordt er in samenwer-

king met het maandblad Quest een natuur- en  

wetenschapsweekend georganiseerd. Tijdens 

dit weekend kunnen kinderen meedoen aan bij-

zondere workshops op het gebied van natuur en  

wetenschap. Terugkerende populaire evene-

menten in het Park zijn onder andere De Dag 

Van Het Paard in juni en het NK Burlen eind 

augustus. 

Kröller-Müller museum en 
Jachthuis Sint Hubertus,
Liefhebbers van kunst kunnen in het wereldwijd 

bekende Kröller-Müller Museum de vaste 

collectie bekijken met werken van o.a. Van 

Gogh, Mondriaan en Picasso. Naast de vaste 

collecties organiseert het museum ook tijdelijke 

tentoonstellingen. Zo ook in het Van Gogh jaar, 

het Kröller-Müller presenteert in 2015 Van 

Gogh & Co. Dwars door de collectie.

Het door de bekende architect Berlage ont-

worpen Jachthuis Sint Hubertus, is het gehele 

jaar te bezichtigen met diverse rondleidingen 

voor jong en oud. 

Dieren zoals herten, 
reeën, wilde zwijnen 

en moeflons lopen los 
rond in het Park. Het 

kan zo maar gebeuren 
dat u oog in oog komt 
te staan met één van 

deze Parkbewoners Meer info
Kijk voor meer informatie en 

een actueel overzicht van 

activiteiten en evenementen 

op onze site: www.hogeveluwe.nl
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De Pinkstermarkt 
in Brummen

Met theater, kunstmarkt, livemuziek en gezel lige terrassen

Het Pinksterweekend gaat op vrijdagavond 22 

mei feestelijk van start met een vrolijke openings-

voorstelling van de TheaterEtappe. Daar blijft het 

niet bij, want ook dit jaar zal het publiek opnieuw 

het hele weekend in de theaterwagens verrast 

worden met een grote diversiteit aan kleine in-

tieme voorstellingen, onbekende juweeltjes. Drie 

dagen lang worden er ’s middags en ’s avonds 

voorstellingen gehouden voor jong en oud of voor 

de hele familie tegelijk. Van cabaret, vertellingen 

tot muziektheater, het is allemaal te beleven in 

een van de vier theaterwagens. Ze staan opge-

steld rondom de muziektent op het Marktplein 

in Brummen, dat speciaal voor dit Pinksterweek-

end is omgetoverd tot een gezellig Theaterterras. 

Hier staat elke avond een pizzaoven te knorren 

in het theaterrestaurant, wordt de Oklahoma-

smoker op temperatuur gebracht en krijgt u de 

salades knispervers opgediend. Sluit uw bezoek 

s’avonds swingend af op de gezellige dansvloer 

bij het theaterrestaurant. 

Zondag komen enkele tientallen professionele 

kunstenaars uit het hele land in Brummen bijeen 

om hun kunstwerken te tonen op de Brummense 

Pinkster Kunstmarkt. Een breed palet van kunst 

laat zich op deze Eerste Pinksterdag zien; schil-

derijen, keramiek, beeldhouwwerken, glaskunst, 

Een verrassend Pinksterweekend lang van vrijdag t/m maandag met 

Jaarmarkt, Theater, Kunstmarkt, livemuziek en gezellige terrassen. Het 

karakteristieke Brummen met haar lommerrijke lanen en schitterende 

monumenten, is met Pinksteren het brandpunt van een veelheid aan 

activiteiten. Voor haar eigen inwoners én voor de vele duizenden bezoekers 

die van buiten hierop afkomen.

Meer info

Afwisseling en diversiteit 
zijn de sterke punten van 
de Pinkstermarkt en alle 
activiteiten in de dagen 
daaromheen

edelsmeden en carving. Slenter na uw bezoek 

aan de Kunstmarkt verder richting het Wijnplein 

met zijn heerlijke wijnproeverijen, en geniet met 

een goed glas in de hand van een van de vele 

demonstraties op de levende ambachten markt. 

Brummen is deze Eerste Pinksterdag het best 

te omschrijven als een kunstig, ambachtelijk, 

smaakvol en theatraal gezelligheidsdorp.

Op Tweede Pinksterdag wordt dit jaar voor de 

23ste keer de traditionele Pinkstermarkt gehou-

den. Met circa 350 kraamhouders de grootste in 

de regio. De markt is verdeeld over twaalf secto-

ren, voor een ieder wat wils. Vanuit de boeken-, 

brocante- en Hip Crea & Onlinestraat komt u via 

het Groen- en Landlevenplein op het Smaak- en 

Verwenplein. Daarna kunt u nog even doorstap-

pen richting de braderie en de Klerenstraat. 

Het Kinderplein met haar verschillende kinder-

activiteiten, de rondtrekkende artiesten met hun 

straattheater, de vrolijke muzikale intermezzo’s 

en de oergezellige Foodtrucks maken deze feest-

dag compleet.

Een lange traditie
Al 23 jaar roert Brummen zich in het voorjaar. 

Mensen komen uit het hele land naar Brummen 

toe om elkaar te ontmoeten. De Brummenaren 

hebben een paar vaste punten in hun bestaan. 

De kermis én de Pinkstermarkt. De markt is de 

afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip bij 

markt minnend Nederland. Modern en bij de tijd 

is de markt met zijn tijd meegegaan en verbindt 

het de oude gezellige marktwaarden aan nieuwe 

verrassende deelnemers en activiteiten. Afwisse-

ling en diversiteit zijn dan ook de sterke punten 

van de Pinkstermarkt en alle activiteiten in de 

dagen daaromheen. Tijdens de Pinkstermarkt 

wordt in de Andreaskerk ook het befaamde 

Shantykoren festival gehouden, waar verschil-

lende koren zich laten zien en horen. Het festival 

is een initiatief van Shantykoor De IJsselboei uit 

Brummen dat al vele jaren wordt geroemd om 

hun hoge kwaliteit en de fantastische uitsmijter 

die zij deze Tweede Pinksterdag samen met het 

dweilorkest van het Harmonie Orkest Brummen 

uitvoeren. 

Brummen is de plek waar u geweest moet zijn 

tijdens het Pinksterweekend. In de buurt zijn 

verschillende kleine en grotere campings, bed 

& breakfasts, hotels en restaurants te vinden,  

zodat u niets van de festiviteiten hoeft te missen. 

Daarnaast vindt u in Brummen heel veel schit-

terende fietsroutes door de Veluwe, het IJssel-

gebied en de Achterhoek. In Brummen is er alle 

dagen wat te doen, er komt geen einde aan. 

De Theateretappe, de Kunstmarkt en de Pink-

stermarkt bieden voor ieder wat wils. Het ideale 

uitje voor uw familieweekend met ambiance voor 

alle leeftijden.

Pinksterweekend Brummen 2015, 

van vrijdag 22 mei t/m maandag 

25 mei 2015. 

www.pinkstermarktbrummen.nl

uitgaan
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Winkelen
Wat betreft winkeloppervlakte staat Apeldoorn in 

de top 10 van Nederland. In het centrum zijn de 

grote winkelketens vertegenwoordigd, maar wie 

een zijstraat inloopt komt daar nog verrassend veel 

lokale winkeliers tegen met een uniek assortiment 

aan producten. Daarnaast is het winkelcentrum 

‘De Oranjerie’ een begrip in de omgeving. Twee 

etages met meest uiteenlopende winkels onder 

één dak. En parkeren is in Apeldoorn geen 

probleem. Er zijn in en om het centrum voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar. 

Restaurants en terrassen
Stadse allure, dat heeft Apeldoorn ook wat restau-

rants, terrassen en uitgaansgelegenheden betreft. 

Op het gezellige Raadhuisplein staan in het sei-

zoen de terrassen buiten voor een goede lunch of 

diner. En buiten het seizoen? Dan nodigen de res-

taurants en cafés u graag binnen uit. Daarnaast 

heeft Apeldoorn een heus ‘Proefstraatje’: de Van 

Kinsbergenstraat. De naam ‘Proefstraatje’ is af-

geleid van het jaarlijks evenement met die naam. 

Maar de naam doet ook de rest van het jaar recht 

aan de grote verscheidenheid van restaurants. 

Wie doorloopt komt aan het eind het ‘Stadscafé’ 

Van Kinsbergen tegen. 

Musea 
Naast het Stadscafé bevind zich CODA. Waar het 

winkelcentrum De Oranjerie veel winkels onder 

Stadse allure, 
dat heeft Apeldoorn 
ook wat restaurants, 
terrassen en uitgaans-
gelegenheden betreft

Apeldoorn
Apeldoorn is met ruim 155.000 inwoners de grootste plaats op de 

Veluwe. Dat is echter niet de reden dat het ook wel ‘de hoofdstad van de 

Veluwe’ wordt genoemd. Die titel dankt Apeldoorn aan het feit dat zij de 

sterke punten van de Veluwe combineert met een voorzieningenniveau 

van stadse allure. 

Buitenstadcultuur

één dak biedt, doet CODA datzelfde voor cultuur. 

Met een museum, café, winkel, bibliotheek, 

archief en kenniscentrum biedt het een bron 

aan inspiratie en informatie. Op de grens met de 

gemeente Ede ligt het Kröller-Müller Museum. 

De verzameling van het museum is opgebouwd 

rond de omvangrijke collectie werken van Vincent 

van Gogh. Ook George Seurat, Pablo Picasso, 

Fernand Léger, Piet Mondriaan en veel andere 

kunstenaars zijn met belangrijke schilderijen 

vertegenwoordigd. In de Beeldentuin wordt een 

unieke collectie sculpturen getoond. Het Museum 

ligt in het Nationale Park de Hoge Veluwe en 

is onder andere te bereiken via de ingang 

Hoenderloo van het park. 

Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Het grootste aaneengesloten actief beheerde 

particuliere natuurgebied van Nederland ligt 

(deels) in Apeldoorn. Het Nationale Park De 

Hoge Veluwe omvat 5.400 hectare bos, heide, 

vennen en stuifzand. In het park zijn vele 

verschillende planten- en diersoorten te vinden. 

Samen met het Jachthuis Sint Hubertus, het 

Bezoekerscentrum/Museonder, Kröller-Müller 

Museum en de beeldentuin vormt het Park 

een unieke en (inter)nationaal befaamde com-

binatie van natuur, kunst en architectuur. Een 

van de ingangen van het park bevindt zich in 

Hoenderloo. 

Parken en groen
Niet alleen om Apeldoorn is veel groen te vinden. 

Apeldoorn heeft nooit stadrechten gekregen en 

heeft als gevolg daarvan ook nooit stadsmuren 

gekend. Hierdoor was er altijd genoeg ruimte 

om uit te breiden. Apeldoorn kent daardoor veel 

parken en veel groen. Het bekendste park, aan de 

rand van het centrum, is het Oranjepark. Geliefd 

om haar vijver, de monumentale muziektent en 

evenementen die er regelmatig plaatsvinden. 

Ook langs de straten, of wellicht is ‘lanen’ een 

beter woord, is veel groen te vinden. De Veluwe 

loopt gewoon door tussen de gebouwen. Het 

Stadpark Berg & Bos illustreert dit wellicht nog 
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De Veluwehet Orlando van Europa

wel het beste. Het park van ruim 250 hectare 

huisvest een prachtige bosvijver én diverse 

attracties zoals Klimbos Veluwe en Apenheul. 

Orlando van Europa
De Veluwe wordt ook wel het Orlando van Europa 

genoemd. Nergens in Europa is een andere 

regio die zoveel attracties van (inter)nationale 

allure huisvest. En opnieuw maakt Apeldoorn 

hier haar naam als ‘hoofdstad’ waar. Want 

Apeldoorn heeft met Apenheul, Julianatoren 

en Nationaal Museum Paleis Het Loo drie 

attracties van formaat binnen haar grenzen. 

Daarnaast zijn in en om Apeldoorn ook diverse 

andere attracties te vinden zoals het al eerder 

genoemde Klimbos Veluwe en Wildpark het 

Aardhuis in Hoog Soeren. 

Koninklijke allure
Apeldoorn heeft een bijzondere band met het 

Koninklijk Huis, en de Oranjes hebben een 

bijzondere band met Apeldoorn. Hiervan is 

Nationaal Museum Paleis Het Loo het meest in 

het oog springende bewijs. Maar de band gaat 

verder. Zo zijn de Oranjes de reden dat de Grote 

Kerk van Apeldoorn niet in het centrum staat, 

maar precies tussen het centrum en het paleis 

in. Voor de kerk staat een beeld van Koningin 

Wilhelmina. Niet verwonderlijk is dat Apeldoorn 

tijdens de jaarlijkse viering van Koningsdag 

groots uitpakt. Op die dag komen mensen uit alle 

windstreken naar Apeldoorn om het feest mee 

te vieren.

Schouwburg Orpheus
Stadse allure, dat straalt ook Orpheus uit. Theater 

Orpheus is een van de vijf grootste theaters van 

Nederland en biedt een gevarieerd aanbod aan 

optredens: van cabaret tot klassieke muziek, van 

toneelstukken tot theaterconcerten. Het theater 

heeft 3 verschillende theaterzalen met een 

capaciteit van 200 tot 1300 plaatsen. Met deze 

uistekende accommodatie weet Apeldoorn jaar 

op jaar grote landelijke producties te trekken.

Apeldoorn, ook buiten de stad
Ook de omgeving van Apeldoorn heeft veel te 

bieden. Onder ander Het Nationale Park de 

Hoge Veluwe en Kröller-Müller Museum, met 

een van de ingangen in het dorp Hoenderloo. 

Het dorp is nu één van de meest geliefde 

vakantieplekken van de Veluwe, maar begon 

als een onherbergzaam oord met tot ver in de 

negentiende eeuw uitgestrekte velden van zand 

en heide. De eerste bewoner in 1813 was Albert 

Brinkenberg. Hij was een schaapherder die 

zich met vrouw en drie kinderen vestigde op de 

plek waar nu restaurant Rust een Weinig staat.  

De Heldringkerk is een bekende beziens-

waardigheid. Hij is genoemd naar dominee 

Heldring, die veel voor het dorp Hoenderloo 

heeft betekend.

Een ander toeristisch centrum is Beekbergen. 

Het hoort met zijn centrale ligging tussen 

Apeldoorn en Arnhem en zijn groot aantal 

toeristische verblijfsmogelijkheden tot een 

Veluwse vakantietopper. En toch, ondanks de 

vele bezoekers, vinden rustzoekers de vrijheid 

en de frisse lucht in de bossen, de velden 

en op de hei in de omgeving van het dorp. 

Wandelend of fietsend wanen zij zich al snel 

alleen met het wild dat in de schemering nog 

ongemoeid scharrelt langs de bosrand. Met 

deze dorpen is Apeldoorn is ook letterlijk een 

buitenstad.
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Grasnapolsky Midwinter marathon 

Nationale 
Stoomtreindag 

Vrijdag 9 mei, Americahal Apeldoorn

vier je in 
Apeldoorn 

De horecanacht 
van Apeldoorn 

Royaal vertier door 
heel de binnenstad

Het voormalige zendstation, Radio Kootwijk, 

is van vrijdag 6 tot en met zondag 

8 februari het toneel voor een programma 

dat muziek, kunst en cultuur verbindt met 

publiek en locatie. Op het festival zijn veel 

artiesten te zien en te horen die aan de voor-

avond van hun doorbraak staan. 

Zo maken o.a. Roosbeef, Falco Benz, en 

Waola hun opwachting. Voor meer informa-
tie en kaartverkoop: www.grasnapolsky.nl 

Het oudste nog bestaande hardloopevenement van Nederland? 

Dat vind je gewoon in Apeldoorn! Op zondag 3 februari is de 

koninlijke Loolaan wederom het decor van de de start en finish. 

Of je nou voor de kidsrun van 1 km gaat of juist voor de marathon 

van 42 kilometer gaat, of je professioneel rent of pas net komt

kijken: iedereen mag meedoen aan het evenement! 

Zondag 3 februari, diverse afstanden, diverse tijden. Voor meer 
informatie en inschrijven: www.midwintermarathon.nl

Er zijn tijdens Hemelvaart talloze 

activiteiten te ondernemen in 

Apeldoorn waaronder de Nati-

onale Stoomtreindag! Op deze 

dag rijdt de VSM met meerdere 

stoomtreinen intensief tussen 

Apeldoorn en Beekbergen, en tus-

sen Beekbergen en Loenen. In het 

historische Museumstoomdepot 

vinden verschillende activiteiten 

plaats. Locomotieven worden 

gerangeerd, op de draaischijf 

geplaatst, van kolen voorzien door 

een oude kolenkraan, en onder 

de waterkolommen gereden voor 

het innemen van water. Ook rijden 

er vanuit Beekbergen goederen-

treinen en worden er historische 

diesellocomotieven ingezet. En 

voor een hapje en een drankje 

kunt u terecht in de treinen en op 

het terras van Beekbergen. Als 

u gaat dauwtrappen kunt u op 

deze dag bovendien gratis uw fiets 

meenemen!

Donderdag 14 mei op diverse 
locaties, voor meer informatie en 
kaartverkoop: www.stoomtrein.org 

Liefhebbers van boeken en 

literaire koopjesjagers kunnen 

snuffelen tussen één miljoen 

nieuwe boeken in De Americahal 

in Apeldoorn. Het Boekenfestijn 

biedt nieuwe boeken, multimedia 

en hobby-artikelen die op lange 

tafels staan uitgestald. Het aan-

bod bestaat uit Nederlandse en 

Engelse romans, strips, kinder-, 

kook-, reis-, geschiedenis-, 

studieboeken, hobby-artikelen 

waarvan de kortingen kunnen 

oplopen tot 90%. 

Donderdag 18 juni t/m zaterdag 
20 juni : 10.00 - 21.00 uur. 
Zondag 21 juni : 10.00 - 18.00 
uur. De toegang en het parkeren 
is gratis. Meer informatie:
www.boekenfestijn.nl 

De online Uitagenda van Apeldoorn 

Wilt u weten wat er nog meer te doen is 

in Apeldoorn? Op de vrijetijdsportal 

www.uitinapeldoorn.nl vind je de online 

Uitagenda van Apeldoorn. Boordevol 

informatie over evenementen, optredens, 

concerten, exposities, weekendtips en uittips! 

Spektakel, water, boten met mensen in vrolijke kleuren,

teamspirit, competitie, buitenlucht, straattheater en muziek: 

een greep uit de elementen die het Drakenbootfestival zo

aantrekkelijk maken voor deelnemers en toeschouwers. 

Niets voor niets is dit festival uitgegroeid tot één van de drukst 

bezochte festivals in de regio met ruim 100.000 bezoekers. 

Zin een dagje uit met de hele familie? Bezoek dan dit unieke 

gratis festival. 

Zaterdag 27 en zondag 28 juni. Voor meer informatie: 
www.drakenbootfestival.nl 

De Zeeuwse band ‘Racoon’ oogstte het afgelopen jaar veel succes 

met de single ‘Oceaan’ en mocht o.a. hiervoor meerdere prijzen 

in ontvangst nemen waaronder drie 3FM Awards, de Popprijs, de 

Rembrandt-award en de Gouden Notenkraker. Op vrijdag 9 mei 

presenteert de band hun nieuwste album in de Americahal. 

Zanger Bart van der Weide: “We zijn super trots op de nieuwe

liedjes en we hebben dan ook heel veel zin om ze voor het eerst 

live te gaan spelen en delen met onze fans. We gaan alles uit de 

kast halen om er een bijzondere avond van te maken!” 

Vrijdag 9 mei om 20:00 uur in de Americahal. Tickets
zijn verkrijgbaar vanaf €32,50 en online te bestellen via 
hello.racoon.nl

De liefde bloeit in Apeldoorn, ga 

erop uit met Valentijnsdag! Er is 

in ieder geval genoeg te doen op 

deze bijzondere dag. Ga bijvoor-

beeld naar de Valentijnsfilm in 

JT of bezoek de indrukwekkende 

en spraakmakende voorstelling 

Warhorse in theater Orpheus. 

Op www.uitinapeldoorn.nl/
specials/ valentijn-in-apeldoorn 
vindt u de Valentijnsspecial met 
talloze activiteiten in Apeldoorn. 

De nacht voor Koningsdag staat in Apeldoorn en omstreken beter 

bekend als Prinsennacht. De horeca van Apeldoorn presenteert 

tijdens deze Prinsenacht (zondag 27 april) een scala van activiteiten 

waaronder live-optredens en dj’s op diverse pleinen in het centrum 

van. Het Stationsplein transformeert op Prinsennacht tot één groot 

open-air dancefeest onder de naam Stationsdance. Zondag 26 april, 
diverse locaties. Meer informatie: www.uitinapeldoorn.nl/specials/
prinsennacht 

Nederlands grootste zeepkistenrace vindt op donderdag 16 mei, 

Hemelvaartsdag, plaats in Apeldoorn. De locatie van de zesde editie 

van het No Tomatoes Zeepkistenrace Festival is het Orderbos, aan 

de rand van Apeldoorn. Naast de Zeepkistenrace zijn er dit jaar twee 

festivalterreinen met stoere activiteiten. De kids kunnen zich uitleven 

op de grote stormbaan, meedoen aan DJ workshop, cupcakes 

versieren en nog vele andere activiteiten. Voor de papa’s en mama’s 

zijn er diverse gezellige horecaterrassen voor overheerlijke koffie, 

lekkere broodjes, hapjes, drankjes en als afsluiting een BBQ. Alle 

ingrediënten voor een gezellige familiedag! De toegang is gratis, voor 

diverse activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Donderdag 
14 mei in het Orderbos. Voor meer informatie: www.notomatoes-
zeepkistenrace.nl 

In Apeldoorn wordt Koningsdag 

uitbundig gevierd met een royaal 

programma van koninklijke al-

lure. De activiteiten in Apeldoorn 

zijn verspreid over verschillende 

locaties. In het Oranjepark kun je 

terecht voor theater en kunst, in 

het Beekpark zijn talloze kinder-

activiteiten en vanzelfsprekend 

vind je in de binnenstad de 

kleedjesmarkt. Niet alleen zijn er 

activiteiten in de binnenstad van 

Apeldoorn. Ook de omliggende 

dorpen bieden een breed scala 

van activiteiten. 

Maandag 27 april, diverse 
locaties. Meer informatie: 
www.uitinapeldoorn.nl/specials/
koningsdag 

Het meest eigenzinnige
midwinterfeestje van Apeldoorn 

Stoer gezinsfestival op Hemelvaartdag

ValentijnKoningsdag 

No Tomatoes Zeepkistenrace

Prinsennacht
Racoon in concert

Boekenfestijn 

Laatste weekend van juni 
Drakenbootfestival

Donderdag 18 
   t /m zondag 21 juni 
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Gastvrij, centraal gelegen en bruisend John woont in het buitengebied van de 

gemeente Apeldoorn. Vanaf zijn woning is hij 

direct midden op de Veluwe, voor een van 

zijn favoriete ritjes te paard of voor een stevige 

wandeling. “Als ik bij Kootwijk wandel heb ik 

het gevoel dat ik alleen op de wereld ben. Zo 

heerlijk rustig is het daar.”

Unieke Veluwe
De Veluwe is het grootste bos- en natuurgebied 

van Nederland, met heide, zandvlakten, 

landgoederen, weidegronden en spectaculaire 

uitzichten over de rivieren. “De Veluwe is ook 

dé plek om wild te zien”, zegt John Berends. 

“Natuurlijk kunnen wij niet de concurrentie aan 

met Afrika, maar de Veluwe is wel uniek als het 

gaat om wildbeleving. Als je ’s morgens heel 

vroeg of juist in de avond stil op een kruising 

van paden gaat zitten, heb je grote kans om 

een hert, ree of wild zwijn te zien.” Minder 

wild, maar volgens John ook heel leuk is een 

bezoek aan de schaapskooi in de Loenermark. 

“Dat is een heel bijzondere toeristische attractie 

midden op de Veluwe. Het is prachtig om de 

schapen op de heidegronden te zien grazen. 

Verder maken ook de beken en sprengen, 

met glashelder water en bijzondere bloemen 

en planten eromheen, de Veluwe een uniek 

gebied. En de Veluwe is natuurlijk vooral rust, 

ruimte en natuur.”

Een groot leisuregebied
Het toerisme is op de Veluwe sterk ontwikkeld. 

Je vindt er grote, maar ook kleinschalig  

accommodaties van uitstekende kwaliteit.  

Bekende toeristencentra zijn Beekbergen,  

Elburg, Epe, Ermelo, Garderen, Harderwijk, 

Hattem, Heerde, Hoenderloo, Kootwijk, Loe-

nen, Nunspeet, Putten, Otterlo, Vierhouten, 

Voorthuizen en de Veluwerandmeren. John 

Berends ziet al die gebieden niet los van elkaar. 

“Van Lelystad met zijn VOC-schip en Batavia 

Stad Fashion Outlet, Biddinghuizen met Walibi 

en Harderwijk met het Dolfinarium naar Apel-

doorn met de Julianatoren en Paleis Het Loo 

loopt een groot leisuregebied. En dat loopt ook 

nog verder door Arnhem met het Openlucht-

John Berends, burgemeester van Apeldoorn, blokkeert altijd ruimte in zijn agenda voor 

vrije tijd. Dan gaat hij graag paardrijden. “Heerlijk om alleen het bos in te gaan en even 

helemaal geen mensen te zien. De rest van de week ben ik alleen maar met mensen 

aan het praten. Zo alleen met mijn paard in het bos kan ik me goed ontspannen.”

Burgervader Berends geniet van Apeldoorn

‘Apeldoorn is ‘buiten’
 maar ook ‘stad ’.
Een Buitenstad dus’

museum en Nationaal Park De Hoge Veluwe 

met het Kröller-Müller Museum. Al die afzon-

derlijke toeristische attracties kunnen elkaar 

versterken. Daarvoor werken we steeds meer 

samen. Alleen zo kunnen we de goede positie 

van de Veluwe behouden.”

Nog meer natuur
John Berends geeft aan dat de Veluwe ook een 

kwetsbaar gebied is. “We moeten steeds een 

zorgvuldige keuze maken tussen natuur en 

economie, tussen rust en bedrijvigheid. Met het 

natuurontwikkelingsprogramma Veluwe 2010 

doet ook de provincie Gelderland dat. Met 

dat plan wil de provincie de verblijfsrecreatie 

steeds meer concentreren langs en in de 

minder kwetsbare randen van het gebied. Zo 

wordt de grote druk van de recreatie op de 

natuur kleiner. Er komt ook meer natuur bij, 

waardoor dieren meer ruimte en daarmee 

betere overlevingskansen krijgen. Natuur en 

cultuur zijn als trekkers van de Veluwe van 

groot belang voor de regionale economie, 

maar we moeten voorkomen dat economische 

activiteiten in strijd zijn met de bijzondere 

ecologische waarden en cultuurhistorische 

rijkdom van het gebied.”

Hoofdstad van de Veluwe
Midden op die mooie Veluwe ligt Apeldoorn, de 

stad waarvan John Berends burgemeester mag 

zijn. “Ik zie Apeldoorn als Hoofdstad van de 

Veluwe. Een prachtige stad om te wonen, met 

een veelzijdige en aantrekkelijke binnenstad 

en goede voorzieningen. Ook een gemeente 

waar elf dorpen bij horen, die ieder op zich 

al een toeristische attractie zijn. Apeldoorn is 

stad, dorp, landschap en platteland tegelijk. 

Apeldoorn is ‘buiten’ maar ook ‘stad’. Een 

Buitenstad dus, met een prachtige mix van 

kwaliteiten. Apeldoorn en omgeving hebben 

alles om het voor iedereen aantrekkelijk te 

maken. Je kunt hier genieten van het goede 

leven. Van de natuur, van nationale en 

internationale sportactiviteiten in Omnisport 

Apeldoorn, van voorstellingen in schouwburg 

Orpheus en van allerlei evenementen. Het 

koninklijke maakt Apeldoorn extra bijzonder. 

Onder meer met Paleis Het Loo zijn de sporen van 

Oranje hier goed zichtbaar.”

Dag de hei op
De Veluwe is ook zeer geschikt voor ‘een dag 

de hei op’. Apeldoorn bijvoorbeeld is een ideale 

congresstad. Gastvrij, centraal gelegen en 

bruisend. “Apeldoorn biedt veel verschillende 

congreslocaties; Niet alleen voor kleine con-

gressen, maar ook voor grote, meerdaagse 

congressen met veel deelnemers. Onze gemeente 

organiseert in juni samen met Congresstad 

Apeldoorn hier in Apeldoorn het VNG Congres,  

het grootste overheidscongres. In Apeldoorn 

zijn veel hele goede accommodaties voor over-

nachting en is volop vertier te vinden. Apeldoorn 

ligt mooi centraal in Nederland en is goed 

bereikbaar via de A50 en de A1. Apeldoorn en 

de haar omgeving met onder meer die prachtige 

Veluwe zijn gewoon fantastisch!”
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Continue 
vernieuwing en 

veelzijdigheid 
op de 

vakantieparken 
in Voorthuizen

Positief verrast 
worden, al le 
zorgen even aan 
de kant zetten 
en weer uitgerust 
thuiskomen. 
En daar is 
De Boshoek 
trots op! 

Een speciale entertainer begeleidt de oudere 
jeugd op de supercoole zolder met mini-bios, air-hockey 
en diverse games

Vakantiebeleving wordt steeds belangrijker en de 

verwachtingen van de vakantieganger worden 

steeds hoger. De enige vakantiecoach in Neder-

land is actief op De Boshoek in Voorthuizen en 

biedt de gasten de persoonlijke aandacht om vol-

ledig van de vakantie te kunnen genieten. Hier-

door heeft de vakantie vrij baan om de welver-

diende rust en ontspanning te geven. De neutrale 

en onafhankelijke positie van de vakantiecoach 

is een meerwaarde voor de gasten. Het primaire 

doel is: meer vakantiebeleving en ontspanning. 

Juist datgene wordt aangeboden waarvoor de 

vakantieganger op vakantie gaat; positief verrast  

worden, alle zorgen even aan de kant zetten 

en weer uitgerust thuiskomen. En daar is De  

Boshoek trots op! 

De veelzijdigheid van de omgeving en de vakantie-

beleving van het dorp hangen als een rode draad 

boven Voorthuizen. Als hart van de Veluwe biedt 

Voorthuizen genoeg vertier voor jong en oud. Een 

Waar vind je nu nog een recreatiepark in 

Nederland dat zowel vernieuwend is en 

met de tijd mee gaat, als de veelzijdigheid 

en betrouwbaarheid biedt waarnaar de 

vakantieganger van nú naar op zoek is? 

Juist, midden op de Veluwe; met de hoogste 

attractiepark dichtheid van heel Europa. 

Tevens staat de Veluwe al jaren op de eerste 

plaats als het gaat om populariteit bij de 

binnenlandse en buitenlandse toerist. 

18-holes golfbaan op fietsafstand, uitstekende 

wandel- en fietsroutes, musea, attractieparken 

in overvloed en uiteraard de Veluwe zelf! Na een 

actieve dag kun je heerlijk ontspannen, een hapje 

eten in een van de vele restaurants in het dorp en 

tot rust komen op je eigen kampeerplekje om na 

een goede nacht slapen weer nieuwe avonturen 

te ontdekken.

Een nieuwe trend in kampeerland is Glamping. 

Glamping is het kamperen anno nú en De 

Boshoek heeft daar goed op ingespeeld met 

diverse mogelijkheden; luxe safaritenten met 

privé sanitair, bijzonder comfortabele trekkers-

hutten en de unieke Kabouter Plop Familietenten. 

Met de combinatie van ruim 30 bungalows 

(van luxe chalets met hotelfaciliteiten tot een 

groepsboerderij en Wellness Villa), geschikt voor 

2 tot 20 personen en het kampeerpark met de 

mogelijkheid van privé sanitair is de vernieuwing 

goed zichtbaar.

Nog een nieuwe service die geboden kan wor-

den, is een financierings-/rendementproject voor 

een eigen chalet. Een eigen helemaal nieuw  

chalet waarvan meer genoten kan worden van  

de lusten dan van de lasten. De eigenaar inves-

teert in het nieuwe chalet en het vakantiepark 

neemt deze mee in de eigen marketingstrategie. 

Zo profiteert de eigenaar van een interessant 

rendement zonder hiervoor iets te hoeven doen. 

Het chalet wordt verhuurd als de eigenaar er niet 

is. Het object wordt keurig schoongemaakt en 

onderhouden net zoals de rest van de bunga-

lows op het vakantiepark. Op deze manier kan er 

optimaal genoten worden van een eigen chalet 

zoals dat de bedoeling is. 

Een uitdaging is om de vernieuwing ook binnen 

het animatieteam aan te pakken. Naast de 

diverse dagelijkse sport en spel mogelijkheden 

dienen de kinderen ook uitgedaagd en ge-

stimuleerd te worden. De verwachting van de 

kleinere vakantieganger zijn tegenwoordig veel 

hoger en daar dient dan ook rekening mee 

gehouden te worden. De Boshoek speelt hier 

wederom erg goed op in onder andere door 

het maken van een eigen geregisseerde film, 

compleet met fotoshoot en première, wat zorgt 

voor een blijvende herinnering. De activiteiten 

worden aangeboden in verschillende leeftijds-

categorieën. De allerkleinsten kunnen elke 

dag heerlijk knutselen, liedjes zingen en 

theatervoorstellingen bijwonen. Voor tieners 

worden er stoere sportactiviteiten bedacht. Een 

speciale entertainer begeleidt de oudere jeugd 

op de supercoole zolder met minibios, air-hockey  

en diverse games. De toffe liedjes in de mini-

disco, de voorstellingen in het schatertheater; 

alles is  speciaal gericht op kinderen. 

Als vakantiepark dien je ervoor te zorgen 

dat de vakantieganger krijgt waarvoor hij op 

vakantie gaat; de combinatie van persoonlijke 

aandacht, zowel door het personeel als de 

extra aandacht van de vakantiecoach, en 

de uitstekende faciliteiten zorgen ervoor 

dat uw zorgen écht even aan de kant gezet 

worden. En waar kan dat nou beter dan in 

een levendig dorp als Voorthuizen midden op 

de Veluwe! Hier is vakantie pas echt vakantie!
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Otterlo
Tekst: Constans van Kruistum Leander

Otterlo, ‘De Poort van de Veluwe’, ‘De Parel van de Veluwe’ of ‘Het groene hart van de Veluwe’... 

Al deze titels kloppen wel. Maar bovenal is Otterlo ‘Een warm bad op de Veluwe’ en een 

‘Fietsparadijs op de Veluwe’. Het heeft een gemoedelijke sfeer, gastvrije inwoners en vele leuke 

hotelletjes, vakantieparken, B&B’s, restaurants en barretjes.

cultuur

een klein sprookje op de Veluwe

Otterlo is wat betreft dorp niet erg groot, maar 

wanneer je alle buitengebieden meerekend is 

het echter behoorlijk uitgestrekt. Hier vind je 

oneindige zandverstuivingen en heidevelden 

afgewisseld met prachtig bos. 

Hoge Veluwe
Otterlo is vooral bekend omdat een van de 

ingangen van Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe er ligt. Onlosmakelijk verbonden aan 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het 

Kröller-Müller Museum (KMM) met de op één 

na grootste Van Gogh-collectie ter wereld. 

De Beeldentuin bij het KMM van 25 hec-

tare is een ware ontdekkingstocht. Op soms 

onverwachte plekken staat hier een unieke 

verzameling met onder andere beelden van 

Auguste Rodin, Henry Moore, Barbara Hep-

worth, Richard Serra en Jean Dubuffet. Voor 

kinderen extra leuk, want je mag hier op de 

beelden lopen! 

@VanGogh2015
In 2015 is het 125 jaar geleden dat Vincent van 

Gogh is gestorven. Dat wordt in vier landen her-

dacht met belangwekkende tentoonstellingen 

en culturele evenementen, zoals ‘Van Gogh & 

Co. Dwars door de collectie’ in het KMM (5 april 

2015 - 27 september 2015). In Otterlo zelf zal 

dit themajaar ook zeker beleefd worden. 

Het Kunstdorp Otterlo
Vele kunstenaars doen Otterlo jaarlijks aan 

Leuke links
1. www.vvvede.nl

2. www.hogeveluwe.nl

3. www.kmm.nl

4. www.klompenpaden.nl

5. www.de-waldhoorn.nl

6. www.nederlandstegelmuseum.nl

7. hoofdstadvandesmaak2014.nl

8. www.fietsroutemagazine.nl/

 pdf/ede_beeldenroute.pdf

om de veranderende natuur op het doek vast te 

leggen, te schrijven of even te onthaasten. Hier 

kan het namelijk nog echt stil zijn. Ook dat maakt  

Otterlo een kunstdorp.

Naast het KMM heeft Otterlo ook een Neder-

lands Tegelmuseum met een van de grootste 

verzamelingen Nederlandse wandtegels en  

tegeltableaus. Kids kunnen hier een eigen  

tegel beschilderen! De kids worden dan kleine  

kunstenaars.

Fiets- & Wandeldorp Otterlo
Waldknorroute: Fietsroute met diverse afstap-

punten bij particulieren, met vele uiteenlopende 

hobby’s en verzamelingen. Onder andere komt 

men prachtige tuinen, curiosa uit grootmoeders 

tijd, een beeldentuin, solexen en een prachtig uit-

zichtpunt tegen. De route is iedere dinsdag in de 

maanden juni tot en met september te fietsen en 

verkrijgbaar bij De Waldhoorn.

Route ‘van bier tot honing’: Ede is de ‘Hoofdstad 

van de smaak 2014’. Er zijn daarvoor een aan-

tal fietsroutes ontwikkeld. Een daarvan ( 37 km) 

gaat door Otterlo, Wekerom en Ede. Proef bijzon-

der Heidebier en Veluwse wijn, ontmoet boeren 

met asperges en blauwe bessen en bewonder het  

nijvere bijenvolk.

Eeskoterpad: Dit is een klompenpad van 15 

km. Heerlijk wandelen door boerenland en bos, 

langs boerenerven, over heide en stuifzand in 

het prachtig buitengebied van Otterlo. Klompen- 

paden zijn via de Appstore en Google Play te 

downloaden. Zoek in de store naar ‘Klompen-

paden’. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Beeldenroute
Vanaf NS Station Ede-Wageningen is een gewel-

dige fietsroute uitgezet richting Otterlo. De route 

is 30 km lang en je komt via prachtig natuurge-

bied langs een openluchtexpositie van 12 stenen 

kunstwerken die op een haast bizarre wijze in de 

natuur zijn geplaatst. 

Gastvrijheid
Wil je blijven logeren in Otterlo voor een korte of 

lange vakantie, dan kun je kiezen uit kamperen 

op een van de gezellige stille campings, boe-

rencampings of kampeerboerderijen, een aan-

tal gastvrije hotels en bed en breakfasts, of een 

bungalow op een van de vakantieparken. Vanuit 

ieder logeeradres zit je in no time midden in de 

natuur of ben je onderweg naar een leuk stadje 

voor een dagje winkelen.

Safari
Wild spotten doe je in Otterlo per fiets, fluisterscoo-

ter, huifkar of samen met de boswachter. De bos-

wachter wordt sterk aanbevolen, want die wijst je 

op de mooie, leuke en gekke dingen in de natuur. 

Je bent nooit te oud om te leren.

Events
Otterlo is een zeer hechte gemeenschap. Er 

wordt veel voor de inwoners en tijdelijke inwo-

ners georganiseerd. Ieder jaar zijn er leuke 

dorpsfeesten die voor alle gasten toegankelijk 

zijn. Maar dat is niet alleen in Otterlo het geval. 

Harskamp, Wekerom en Lunteren zijn ook van 

die leuke, kleine dorpen die gedurende het jaar 

van alles doen voor hun bevolking en toeristen.

Centrale ligging
Wil je wat verderop vertier zoeken, dan kan dat ook 

prima. Doordat Otterlo centraal op de Veluwe ligt, 

is het een prima uitvalsbasis om leuke attracties te 

gaan bezoeken zoals Paleis Het Loo, de Apenheul 

of Burger’s Zoo. Genoeg te doen en te beleven 

dus.

Beloofd = beloofd
Het is een belofte. Otterlo (en omgeving) is een 

van de mooiste stukjes van Nederland. Op vakan-

tie in Otterlo = verliefd worden op Otterlo. 

Otterlo en
omgeving
is een van 
de  mooiste
stukjes van
Nederland

KMM, Vincent van Gogh, 
Zelfportret april-juni 1887. 
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Wat is er te doen op de Veluwe

Boerenkoolwandeltocht 
vereniginggebouw wIoS 
lohuizerweg 18, 8162 eX  epe 
za. 17 januari, 9.30-16.00 uur 
www.wios-epe.nl
Wandeltocht van 5, 10 of 15 km door de 

prachtige bossen van Epe. Na afloop boe-

renkool eten. 

MIdwInterMarathon  
loolaan apeldoorn  
zo. 1 februari, 11.30 - 16.30 uur 
www.midwintermarathon.nl 
Het oudste nog bestaande hardloop-

evenement van Nederland? Dat vind 

je gewoon in Apeldoorn! Dit jaar wordt 

de 41e editie van de Midwintermara-

thon georganiseerd. Of je nou voor de 

kidsrun van 1 km gaat of juist voor de 

marathon van 42 kilometer, of je pro-

fessioneel rent of pas net komt kijken: 

iedereen mag meedoen aan dit evene-

ment. Gratis toegang. 

GraSnapolSky 
Zendstation radio kootwijk 
radioweg 1, 7348 BG radio kootwijk 
vr. 6, za. 7 & zo. 8 februari  
13.00 - 23.00 uur 
www.grasnapolsky.nl
Grasnapolsky is een intiem winterfestival 

op een bijzondere locatie: Radio Koot-

wijk. Op Grasnapolsky vind je een balans 

tussen bekende artiesten en nieuwe ont-

dekkingen op het gebied van indie-, sin-

ger-songwriter- en electronische muziek. 

Naast de muziek krijgen ook de natuur 

en geschiedenis van Radio Kootwijk een 

prominente plek in het randprogramma.

laMMetjeSdaG 
Bezoekercentrum en schaapskooi 
postweg 50, 3852 pk ermelo 
za. 14 maart, 10.00 - 16.00 uur 
www.schapedrift.nl
De moederschapen en lammetjes zijn 

verzameld bij de Schaapskooi. De be-

zoekers lopen erdoorheen en kinderen 

kunnen lammetjes knuffelen. Verder zijn 

er diverse demonstraties. 

MIddeleeuwS feStIval 
Molenaarsplein, 3851 MZ ermelo 
za. 21 maart, 10.00 - 16.00 uur 
www.middeleeuwsermelo.nl
Middeleeuws festival met als thema 

sprookjes. Op het Molenaarsplein staan 

kramen en er zijn de hele dag figuranten 

aanwezig. Om de sfeer te versterken zal 

er ook muziek aanwezig zijn. 

ModeSpektakel 
centrum hoofdstraat, 8162 ak epe 
za. 28 maart, 13.00 - 17.00 uur 
www.ov-epe.nl
Spectaculaire modeshows door professio-

nele modellen. 

paaSMarkt 
centrum ermelo 
Stationsstraat, 3851 nh ermelo 
za. 4 april, 10.00 - 16.30 uur 
www.vvvermelo.nl
In het centrum van Ermelo wordt een ge-

zellige paasmarkt gehouden met diverse 

kramen, met o.a. hobbyisten en leuke 

voorjaarsartikelen. 

oranjeMarkt 
centrum putten 
dorpsstraat, 3881 BB putten 
za. 25 april, 11.00 - 17.00 uur 
www.vvvputten.nl
Een gezellige braderie waar van alles te 

koop is. Ruim 110 standhouders bieden 

hun waar aan onder het genot van een  

gezellig muziekje. 

van GoGh & co;
dwarS door de collectIe 
kröller-Müller Museum 
houtkampweg 6, 6731 aw otterlo 
za. 25 april t/m zo. 27 september 
di t/m zo van 10.00 - 17:00 uur
www.krollermuller.nl
De tentoonstelling gaat in op traditionele 

genres aan het eind van de 19de eeuw: 

stillevens, natuurmotieven, stadsgezich-

ten en de menselijke figuur. Werk van 

Van Gogh – in totaal meer dan 50 stuks, 

zowel schilderijen als tekeningen – uit 

verschillende periodes wordt gecom-

bineerd met dat van tijdgenoten uit de 

collectie van het museum.

prInSennacht en konInGSdaG  
centrum apeldoorn  
zo. 26 april 19.00 - 01.00 uur 
ma. 27 april vanaf 10.00 uur 
www.uitinapeldoorn.nl 
De nacht voor Koningsdag pakt de  

horeca Apeldoorn uit met talloze activi-

teiten waaronder open air dancefeest 

Stationsdance. Op Koningsdag is er door 

de hele stad een veelzijdig programma 

samengesteld voor jong en oud. Gratis 

toegang.

konInGSdaG 
vischmarkt en aangrenzende straten 
3841 BG harderwijk 
ma. 27 april, 06.00 - 21.00 uur 
www.oranjeverenigingharderwijk.nl
Een uitgebreide vrijmarkt met ongeloof-

lijk veel verkoopwaar. Tijdens en na af-

loop van de vrijmarkt is er volop livemu-

ziek in de stad. 

puur en anderS faIr 
de Mariahoeve 
kiefveldersteeg 11, 3882 rG putten 
za. 2 mei, 10.00 - 19.00 uur 
www.puurenandersfair.nl
Puur en anders, omdat er meer dan 

ooit behoefte is aan pure, mooie, origi-

nele, handgemaakte producten. Ruim 60  

kramen/stands met aanbod voor Buiten, 

Mooi, Kind en Eten&Drinken. Ondersteunt 

door muziek en workshops. Kinderen 

kunnen geschminkt worden met biologi-

sche schmink. 

ZeepkIStenrace  
orderbos apeldoorn  
do. 14 mei 11.00 - 18.00 uur 
www.notomatoeszeepkistenrace.nl 
Dit stoere gezinsfestival vindt plaats tijdens 

Hemelvaart. Bezoek de grootste zeepkis-

tenrace van Nederland en ontdek het grote 

festivalterrein met heel veel overige activi-

teiten. Gratis toegang.

vaaSaqua 
centrum dorpsstraat, 8171 Bk vaassen 
do. 14 mei, 9.00 - 17.00 uur 
www.vaasaqua.nl
Grote boekenmarkt, braderie, kunstmarkt, 

muziekoptredens, veel kinderactiviteiten.

feSIval de nIeuwe hanZe 
In de binnenstad van harderwijk 
Markt 1, 3841 ce harderwijk 
do. 14 t/m za. 16 mei 

11.00 - 17.00 uur 
www.harderwijkaltijdwelkom.nl
Hanzestad Harderwijk presenteert zich 

rond de thema’s historie, cultuur en 

handel. Volop gezelligheid in de mooie  

binnenstad. 

Boerenerf Markt 
de Zoete Inval 
Broekermolenweg 5, 3882 MG putten 
vr. 15 mei 13.00 - 20.00 uur
za. 16 mei 10.00 - 17.00 uur 
www.dezoeteinvalputten.nl
Een gezellige boerenmarkt, voor jong en 

oud. U vindt hier uiteenlopende zaken: 

antiek/curiosa, oude ambachten, binnen- 

en buitendecoraties, streekproducten en 

sieraden. Kinderen mogen pony rijden en 

boerderijdieren aaien en ze kunnen zich 

laten schminken.

theateretappe BruMMen 
Marktplein, 6970 aa Brummen 
vr. 22 mei t/m zo. 24 mei 
14.00 - 00.00 uur  
www.pinkstermarktbrummen.nl
Het publiek wordt verrast door een grote  

diversiteit aan kleine intieme voorstellingen, 

onbekende juweeltjes in de theaterwagens. 

Vanaf het Theaterterras op het Marktplein 

trekt de parade voorbij. De artiesten prijzen 

hun voorstelling aan. Geniet hiervan met 

een hapje en een drankje. 

eten op rolletjeS 
openluchttheater 
van pabstlaan 1, 6711 jw ede 
vr. 22 mei t/m ma. 25 mei 
12.00 - 21.00 uur 
www.etenoprolletjes.nl
Verschillende foodtrucks en kraampjes 

zullen jong en oud verwennen met am-

bachtelijk en veelal lokaal geproduceerd 

eten. Deze dagen staan volledig in het 

teken van het ontdekken, proeven en 

delen van hapjes en drankjes. Ook is 

er tijdens dit weekend volop muzikale 

ondersteuning van bandjes en artiesten! 

pInkSterMarkt BruMMen 
Marktplein, 6971 aa Brummen 
ma. 25 mei, 10.00 - 17.00 uur 
www.pinkstermarktbrummen.nl
Deze veelzijdige en gezellige markt speelt 

zich af op en rond de pleinen van het ka-

rakteristieke Brummen en haar tussen-

liggende straten. Er is een Verwenplein, 

Smaakplein, Museumplein, Groen & 

Landlevenplein en een sector Hip, Crea & 

Online. Zij versterken de ‘gouden thema’s’: 

boeken, planten en brocante & curiosa,  

alles tezamen meer dan 350 kramen! 

SuMMerloverZ 
Markt, 6711 aw ede 
ma. 25 mei, 14.00 - 22:00 uur 
www.summerloverz.nl/ede/
Heel Nederland kan niet wachten tot 

het zomerfestival seizoen weer van 

start gaat, iedereen verlangt naar de 

warmte en de hete zon! Nog heel even 

geduld! Dan is het weer tijd om flink op 

te warmen en te ontdooien van onze 

koude herfstachtige winter. De Markt in  

het Centrum van Ede is één dag lang 

omgetoverd tot een Feestplein met  

bekende DJ’s. 

lalaland feStIval 
Stille wei, Strandboulevard west
3841 cS harderwijk 
vr. 29 mei, 19.00 - 23.30 uur 
za. 30 mei, 13.00 - 0.00 uur 
www.lalaland-festival.nl
Gratis toegankelijk cultuurfestival op de 

boulevard van Harderwijk. Een knettergek 

festival voor iedereen die niet vies is van 

een vleugje culturele waanzin.

agendajanuari t /m mei
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Meer dan 200 locaties
Van 200 bijzondere plekken in Gelderland is een 

audio- of videoverhaal gemaakt. Je komt ze tegen 

op de Veluwe, in de Achterhoek, de regio Arnhem 

Nijmegen en Rivierenland. De Veluwe zindert in 

het bijzonder van de Spannende Geschiedenis. 

Denk maar aan de idyllisch gelegen buitenplaatsen 

en stoomgemalen. Op alle locaties staat een 

opvallende markering met in de meeste gevallen 

een QR-code. Scan deze met je smartphone en je 

krijgt op je telefoon direct de audio of video van 

de plek waar je staat. Heb je wel mobiel internet, 

maar wil je ter plekke geen QR-code scannen? Kijk 

dan op spgs.nl. Je gaat dan automatisch naar de 

pagina over die specifieke plek. Zo ontdek je met 

je smartphone snel en eenvoudig de spannende 

geschiedenis van Gelderland!

Website met verhalen, arrangementen, routes en 
evenementen 
Wil je thuis vast kijken welke plekken je in Gelderland 

Op meer dan 200 plekken komt de historie van Gelderland tot leven. Geheimzinnige grafheuvels, 

roofridders, Romeinse legerkampen, gigantische kastelen. Gelderland kent een rijke geschiedenis. 

En je kunt die nu extra goed beleven. Met speciale routes, die de spannendste en meest verrassende 

verhalen prijsgeven.

cultuurBeleef
de spannende geschiedenis van Gelderland

kan bezoeken? Kijk dan op spannendegeschiedenis.nl. 

Daar vind je een beschrijving van alle tijdlijnen en locaties 

en kun je routes, arrangementen en evenementen 

bekijken.

TIP!
De geschiedenis ontdekken met een virtuele gids? 

Download de gratis app Spannende Geschiedenis, volg 

een route en ontdek de verborgen historische schatten 

van de regio!

Voor kinderen
De geschiedenis van Gelderland: ook leuk voor  

kinderen! De jeugdambassadeurs Tom en Katja bele-

ven als geschiedenisdetectives boeiende avonturen. 

Vleermuistuinen bezoeken, fossielen zoeken 

of zien hoe een watermolen werkt? Op de

website zie je welke historische plekken 

extra interessant zijn voor kinderen van 

10 tot 14 jaar en hun (groot)ouders.

Fietsen op de Veluwe

Op de Veluwe kun je dankzij het fietsknooppuntennetwerk 

eindeloos fietsen. Wie fietst, wil ook af en toe even uitrusten. 

Op de Veluwe is dat geen probleem. Overal staan bank-

jes. Op de Noord-Veluwe zijn diverse punten die echt de 

moeite waard zijn om even af te stappen. Om te beginnen 

is er De Ossenstal in Epe. Waar je midden in de prachtige 

bossen heerlijk kunt genieten van koffie met de bekende  

appeltaart. Ook is het goed toeven bij ‘Groot Stokkert’ in de 

bossen rond Wapenveld. Verder is het bezoeken van het 

‘verscholen dorp’ in de buurt van Vierhouten een bezoek 

zeker waard. 

Eens heel wat anders zien? Schrijf je in voor een toertocht 

voor de ‘gewone’ fiets of de mountainbike. De data voor 

deze tochten staan vast en er zijn verschillende afstanden. 

De routes zijn duidelijk aangegeven, er zijn verzorgingspos-

ten en het Rode Kruis staat paraat. 

Maar of je nu kiest voor een ontspannende fietstocht via een 

eigen route of deelneemt aan een georganiseerde tocht; op 

de Veluwe kun je genieten!

Plaats: Hattem.

Lengte van de route: 24 kilometer.

Markering: De route is gemarkeerd met houten palen met in het 

zwart op een blauwe achtergrond het internationale MTB-teken 

(driehoek met daaronder 2 rondjes). Er is een verbindingroute, 

bij de Tonneberg, met de mountainbikeroute in Heerde. Deze 

verbindingsroute is voorzien van een zwarte markering.

Startlocatie: Parkeerplaats Wapenvelder Molenweg in Hattem, 

Carpoolplaats bij de A50 afslag in Hattem.

Omgeving: Een echt Veluws bosgebied met veel naaldhout en 

enkele heidevelden. De route bevat een aantal beklimmingen 

waaronder de Trijselenberg, de Hooge Berg en de Thonnenberg.

Aard van de route: De route bestaat uit twee lussen. Noorde-

lijke lus 10,5 kilometer en de zuidelijke lus 17,5 kilometer. Het 

noordelijke deel van de route bevat enkele technische pas-

sages met onder andere de beklimming van de Trijselenberg. 

Ook de afdaling van de Trijselenberg is zeer de moeite waard. 

De zuidelijke lus van de route is minder technisch. Beuken-

lanen en heidevelden wisselen elkaar hier af.

Website: www.ronduithattem.nl

Info: info@ronduithattem.nl of bel 038 - 443 22 10

Een diversiteit aan mogelijkheden

Het mooie van het fietsen op de Veluwe is de diversiteit aan mogelijkheden. Wil je een vlak 

parcours of heuvelachtig, het is allemaal mogelijk.

actief

Een Spannende 
Geschiedenis 
locatie bezocht? 
Deel je foto via 
Facebook, Twitter 
of Instagram 
met #spgs en 
#geldersestreken

Mountainbiken in Hattem
Totaal 24 kilometer.
Bestaande uit  twee lussen: 
noordelijke lus 10,5 km en 
de zuidelijke lus 17,5 km.
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Veluwse Bron
Overal ervaart 
u de stijlvolle 
sfeer van een 
modern topresort 
in combinatie 
met Veluwse 
gastvrijheid

Stijlvol genieten van warmte 
U kunt zich gerust een hele dag vermaken in het 

ruime wellnessresort. De Veluwse Bron biedt een 

keur aan topfaciliteiten en wellnessverrassingen. 

Zo ontspant u volledig in het Oosterse badhuis, 

koelt u af in de gletsjergrot en dobbert u onder 

de sterrenhemel in het grote zoutwaterbad buiten. 

In het saunadorp in de uitgestrekte tuin vindt u 

onder meer de wildobservatiesauna, de Pakis-

taanse zoutmijnsauna en de Veluwse sauna vol 

gezelligheid. De verschillende baden binnen en 

buiten bieden naar wens afkoeling of comforta-

bele warmte. In de winter is het heerlijk badderen 

in de sneeuw en in de zomer zijn de ligbedden 

aan het meer een uitgelezen rustplek. Ondanks 

Midden in de Veluwse natuur (tussen Apeldoorn en Zwolle) en 

toch goed bereikbaar vanaf de A50 ligt wellnessresort de Veluwse 

Bron. Het meest uitgestrekte resort van Nederland biedt alle rust 

en ruimte die u tijdens een dagje wellness verlangt. U vindt hier 

vele wellnessfaciliteiten binnen én een volledig saunadorp buiten, 

naast een groot meer en een paar bijzondere uitblinkers die uw 

wellnessdag een gouden randje geven. De Veluwse Bron is door 

een slimme indeling met veel privacy bovendien zeer geschikt voor 

mensen die voor de eerste keer naar een sauna gaan.

ontspanning

Wel lness in de natuur

de veelheid aan faciliteiten en de weidsheid 

van de Veluwse Bron, is het allerminst massaal. 

Overal ervaart u de stijlvolle sfeer van een modern 

top-resort in combinatie met Veluwse gastvrijheid. 

Massages, beauty & wellnesscadeautjes
Een dagje wellness maakt u compleet met wat 

extra tijd voor uzelf. Is uw lijf toe aan een stevige 

sportmassage of heeft u liever een Indiase hoofd-

massage? Het is misschien lastig om een keuze 

te maken uit de diverse massages die de gecerti-

ficeerde masseurs kunnen geven. Het team van 

beauty professionals staat klaar met allerhande 

schoonheidsbehandelingen en persoonlijk huid-

advies. Of beleef de typische wellnesscadeautjes 

zoals een Oosterse Hamam, een bijzondere Ra-

sul of een Fish Foot Spa om uzelf in alle luxe te 

verwennen. 

Smakelijk Wellness
Tussen de saunarondes door, droomt u heerlijk 

weg in de rustruimtes. Drie verschillende res-

taurants zorgen voor de innerlijke mens met de 

prachtige à la carte-kaart, een ovenverse bagel, 

een verse pasta naar keuze of kies het kwalita-

tieve buffet voor uw lunch of diner. Voor ieder 

seizoen en ieder moment van de dag maken de 

koks de meest smaakvolle gerechten. Geser-

veerd met Veluwse gastvrijheid door het vrien-

delijke personeel. 

Te warm of te bloot?
Geen ervaring met een dagje wellness? Het is 

echt een aanrader. De luxe wellnessresorts heb-

ben vele sauna’s die verschillen van temperatuur 

zodat je de temperatuur en vochtigheid kiest die 

je het fijnst vindt. Met vele koelmogelijkheden 

en heerlijke (zwem)baden is een dagje wellness 

veel meer dan alleen de droge warmte van de 

saunacabine. Zie je op tegen de naaktheid in 

de sauna? In de praktijk ben je maar een heel 

klein gedeelte van de dag echt ‘naakt’, dankzij je  

badjas en een grote badhanddoek. Je kunt 

ook kiezen voor een dagje wellness tijdens 

een badkledingdag. Elke dinsdag is het 

badkledingdag bij de Veluwse Bron. Op 

deze dag is badkleding verplicht, op ande-

re dagen is het dragen van badkleding niet 

toegestaan. Ontdek en ervaar hoe heerlijk 

alle faciliteiten zijn en wellicht besluit u 

om hierna op een andere dag zonder bad- 

kleding te komen, omdat een bezoek aan 

ons wellnessresort toch minder ‘spannend’ 

blijkt dan u dacht!  

Veluwse Bron

Viskweekweg 10

8166 KJ Emst (gemeente Epe)

www.veluwsebron.nl

Meer info
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de creatiefste plattelandsgemeente 
van Nederland: Voorst

De gemeente Voorst is een bruisend landelijk gebied met 

vernieuwende ondernemers. Veelzijdig in haar historie en 

in haar landschappen. In het noorden ligt de aloude polder 

Nijbroek met de grotere rechte kavels. In het midden liggen de 

verschillende landgoederen en in het zuiden is het landschap 

kleinschaliger met houtwallen en houtsingels met aan de 

rivier de IJssel het uitgestrekte uiterwaardenlandschap. 

Deze gronden zijn al eeuwenlang als weilanden in gebruik. 

De weilanden zijn van groot belang voor de weidevogels en 

ganzen. In de gemeente Voorst kunt je nog van de ongerepte 

natuur genieten langs de IJssel, op de landgoederen en in de 

natuurgebieden. In de natuurgebieden worden wandeltochten 

onder begeleiding aangeboden. De gemeente Voorst is een 

echte fiets- en wandelgemeente. U kunt genieten van het 

mooie landschap, de prachtige landgoederen, de vele 

monumenten en de cultuurhistorische kwaliteiten. Langs de 

rivier de IJssel vallen vooral de IJsselhoeven op. IJsselhoeven 

zijn monumentale statige boerderijen. De boerderijen stralen 

een grandeur uit. Het boerenleven was goed in die tijd op de 

vruchtbare kleigronden langs de IJssel. 

Karakteristieke kernen
De gemeente Voorst bestaat uit twaalf karakteristieke kernen:  

Bussloo, Klarenbeek, Nijbroek, Posterenk, Steenenkamer,  

Terwolde, Teuge, Twello, De Vecht, Voorst, Wilp en Wilp-

Achterhoek. Elke kern heeft zijn eigen karakter. Veel kernen 

hebben een historische kern met een monumentale kerk met 

toren, een oude school en een prachtige molen. De gemeente 

Voorst stimuleert een goed onderhoud aan de molens, zodat de 

molens in gebruik blijven en een toeristische bezienswaardigheid 

blijven. In elke kern is een horecagelegenheid. De monumen-

tale- en cultuurhistorische kwaliteiten zijn goed onderhouden 

en bewaard gebleven. De gemeente Voorst bestaat uit twaalf 

pareltjes aan de toeristische ketting van creatieve ondernemers.  

Tussen de Veluwe en de mooiste rivier van Nederland: De IJssel, ligt de gemeente Voorst in 

het hart van de Regio Stedendriehoek met rondom de twee prachtige Hanzesteden, Deventer 

en Zutphen en de stad met Koninklijke allure: Apeldoorn.

cultuurErvaar

Internationaal bekend is uiteraard het Kröller-Müller Museum 

met de tweede grootste Van Gogh-collectie ter wereld. Anton 

en Helene Kröller-Müller, de stichters van het museum, 

kochten tussen 1908 en 1929 maar liefst 91 schilderijen en 

180 werken op papier (de tekeningen op de achterzijde van 

18 bladen meegerekend), hun budget was vrijwel onbeperkt. 

Het museum toont van 25 april t/m 27 september 2015 een 

honderdtal werken onder de titel ‘Van Gogh & Co’. 

In 2015 is het precies 125 jaar geleden sinds de dood van 

Vincent van Gogh (1853-1890). Dit feit wordt herdacht met 

een jaar lang tentoonstellingen en activiteiten op verschillende 

locaties met als thema 125 jaar inspiratie. 

Ede is de nationale proeftuin voor food en wordt omringd 

door de groene Veluwe. In samenwerking met restaurants 

in deze omgeving is de ‘Smaak van Van Gogh’ ontwikkeld, 

geïnspireerd op de werken van deze beroemde kunstenaar. 

Aan de hand van smaakprofielen zijn seizoensgebonden 

menu’s gecreëerd. Bij minimaal 125 restaurants zal vanaf 

2015 de ‘Smaak van Van Gogh’ te proeven zijn. Kijk voor 
meer informatie op vangogh2015.eu

cultuurVan Gogh & Co
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Harderwijk is een Hanzestad, een stad met een rijk visserijverleden. Maar ook 

een stad die bruist van creatieve evenementen zoals LalaLand, Harderwijk LIVE 

en Multiculti. Verder is het een gezellige winkelstad en een prima vertrekpunt 

voor mooie fietstochten over de Veluwe. En het is de enige stad in Europa waar je 

zittend op een terras het vriendelijke gefluit van walrussen kunt horen.

Harderwijk en het Dolfinarium zijn begrippen 

die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Jaarlijks vinden duizenden bezoekers hun weg 

naar het leukste dierenpark van Nederland. 

Daar waar dolfijnen huizenhoog springen, waar 

je roggen kunt aaien en waar je uitbundig moet 

lachen als de grote, logge walrus zijn verzorger 

een natte zoen geeft.

Het Verhaal van de Stad
Het Dolfinarium geniet landelijke bekendheid, 

maar wat veel mensen niet weten is dat 

Harderwijk meer te bieden heeft. Veel meer! 

Het Verhaal van de Stad is sinds medio 2014 

de organisatie die Harderwijk op de kaart zet 

aan de hand van vier pijlers: de spannende 

binnenstad, bos en buitengebied, water en 

natuurlijk het Dolfinarium. “Het Verhaal van 

de Stad gaat over al het moois dat Harderwijk 

te bieden heeft. We hebben alles in huis voor 

een onvergetelijk verblijf. In Harderwijk hoef 

je je nooit te vervelen”, vertelt Laura van der 

Linde, Coördinator Verhaal van de Stad. “We 

brengen het verhaal over de bühne en zetten 

Harderwijk stevig op de toeristische kaart. En 

door evenementen en creatieve initiatiefnemers 

met elkaar te verbinden, maken we dat verhaal 

alsmaar sterker. Daarmee wordt het aanbod voor 

de bezoeker nog interessanter dan het al is.”

Waarom naar Harderwijk?
De slogan waarmee Harderwijk zichzelf presen-

teert is ‘Harderwijk, áltijd welkom!’ Daarmee wordt 

onderstreept dat Harderwijk een gastvrije stad is, 

die bezoekers en toeristen met open armen ont-

vangt en waar altijd iets te beleven, te doen, te 

proeven of te genieten is. 

Zo biedt de spannende binnenstad een keur aan 

restaurants, waaronder een één- en zelfs een 

tweesterrenrestaurant, en nog wel op honderd 

meter van elkaar. Wie alleen wat wil drinken 

op een terras, bijvoorbeeld tijdens een gezellig 

dagje winkelen, heeft ook ruime keus. In de 

zomermaanden is er vaak live muziek of kan er 

genoten worden van een spannend evenement. 

Anderen zoeken de rust en de schoonheid van de 

stad en gaan, al dan niet met fotocamera, op zoek 

naar de mooiste pleinen en de leukste straatjes. 

Een stadsgids vertelt graag over de geschiedenis 

van Harderwijk als Hanzestad, visserijstad, 

garnizoensstad of universiteitsstad.

Genieten van de natuur
Wat Harderwijk ook uniek maakt, is de geo-

grafische ligging. Met de Veluwe als achtertuin 

en de Randmeren als voortuin is de stad een 

ideaal vertrekpunt voor een mooie vaartocht, 

wandeling of fietstocht. Vanuit de binnenstad is 

het tien minuten fietsen naar zandverstuiving het 

Beekhuizerzand. Een zeldzaam mooi gebied op de 

Noord-Veluwe, met aardige hoogteverschillen. Dit 

gebied wordt ook volop gebruikt door hardlopers 

en mountainbikers, maar ook door gezinnen die 

er gezellig picknicken en genieten van fraaie 

vergezichten. Wie door het buitengebied van 

Hierden terugfietst, passeert, naast de vele mooie 

boerderijen, onder andere Kasteel de Essenburgh 

en Wellnessresort de Zwaluwhoeve. Dat is 

natuurlijk dé plek bij uitstek om te genieten van 

pure rust, ontspanning en verwennerij.

Harderwijk is met de Randmeren een waar 

surfmekka. En in de haven liggen botters en 

sloepen voor de verhuur en iets verderop kan een 

zeilboot worden gereserveerd. Leg ook eens aan 

bij het Strandeiland, het Harderwijker stadsstrand. 

Harderwijk zoekt weer de verbinding met het 

water. Het nieuwe Waterfront wordt prachtig. 

U ziet het, Harderwijk en omgeving hebben veel 

te bieden. U bent welkom in het Dolfinarium, bij 

de Zwaluwhoeve, bij onze hotels en vakantie-

parken. Kom naar de binnenstad voor een dagje 

winkelen, een hapje eten, een rondwandeling, 

een spetterend evenement of een bezoek aan 

het Stadsmuseum, met in 2015 een Rembrandt- 

tentoonstelling. U vindt alle Harderwijker infor-

matie op www.harderwijkaltijdwelkom.nl.

‘We brengen het verhaal over de bühne en 
zetten Harderwijk stevig op de toeristische kaart’

Harderwijk

‘Het Verhaal van de 
Stad gaat over alles 

wat Harderwijk te 
bieden heeft’

cultuur altijd welkom



41Veluwe Veelzijdig40

Dutch Golf Hattem

Aanbieding Aanbieding

Dutch Golf Putten

•	 Voor	al	uw	feesten	en	partijen	vanaf	20	personen	in

	 2015,	een	gratis	glas	Prosecco	voor	al	uw	gasten.

•	 Kennismaken	met	de	golfsport:	5	privé	lessen	en	

	 2	maanden	lidmaatschap	voor	slechts	€199,-

•	 Zomerlidmaatschap	2015	in	juli	&	augustus	€199,-

•	 NGF	Handicapregistratie	inclusief	2	greenfees	voor	€75,-

•	Kennismaken	met	de	golfsport:	5	privé	lessen	en	

	 2	maanden	oefenlidmaatschap	voor	slechts	€170,-

•	Zomerlidmaatschap	2015	in	juli	&	augustus	€250,-

•	NGF	Handicapregistratie	inclusief	2	greenfees	voor	€75,-

Aan	de	rand	van	Hattem	ligt	rustig	gelegen	Dutch	Golf	Hattem	en	Brasserie	de	Konijnenberg.	In	2015	gaan	de	nieuwe	holes	

open,	de	golfbaan	heeft	dan	3	Par-4	holes	en	7	Par-3	holes.	Verder	zijn	er	uitgebreide	oefenmogelijkheden	o.a.	een	mooie	Dri-

vingrange	met	35	afslagplaatsen	en	grote	puttinggreen.		Onze	golfprofessional	is	er	voor	de	beginnende	zowel	als	de	geoefende	

golfer	en	werkt	met	de	Trackman.	In	de	Brasserie	kunt	u	terecht	voor	koffie	met	huisgemaakte	appeltaart	of	een	heerlijke	lunch.	

De	Brasserie	is	ook	uitermate	geschikt	voor	elk	soort	feest	en	partij.	Kijk	voor	uitgebreide	informatie	op	www.dutchgolf.nl.

Voor de beste golf lessen, golfclinics, de leukste bedrijfsuitjes Lekker sportief genieten in een groene omgeving
Tussen	Putten	en	Nijkerk	ligt	Dutch	Golf	Putten.	Een	mooie	uitdagende	9-holes	golfbaan	gelegen	in	een	coulisse	landschap.	

Bij	de	aanleg	is	rekening	gehouden	met	de	natuur	en	Eco	gebieden.	In	het	kleine	clubhuis	is	gezelligheid	troef	met	natuurlijk	

ook	huisgebakken	appeltaart.	Op	de	woensdagen	is	er	een	aantrekkelijke	greenfee	aanbieding	inclusief	satémaaltijd.	Dutch	

Golf	Putten	beschikt	over	de	grootste	puttinggreen	van	Nederand	en	een	prachtige	drivingrange.	De	golfprofessionals	kunnen	

met	u	ook	aan	het	mentale	gedeelte	van	de	golfsport	werken.	Kijk	voor	uitgebreide	informatie	op	www.dutchgolf.nl.

sportief



42 43Veluwe Veelzijdig

Verdwalen ‘Al le seizoenen hier zijn mooi. 
Ze hebben al le vier hun eigen 
karakter, kleuren en geuren’

Dat is wat Maarten Jansen je laat weten als je hem vraagt 

naar zijn gevoel bij de Veluwe. Maarten is sinds ruim drie 

jaar general manager van bungalowpark Landal Miggelen-

berg, waar hij ook woont. De twintig jaar daarvoor werkte 

hij in Amsterdam bij een bedrijf dat rondvaarten verzorgt. 

Maarten groeide op in Loenen en is blij dat hij terug is op 

de Veluwe na die jaren in het drukke Amsterdam. “Hier 

mogen werken is een droom die uitkomt.”

Wild spotten
Als kind speelde Maarten altijd in de natuur en de bossen. 

Samen met vriendjes ging hij ravotten en hutten bouwen. 

Nu is hij weer vaak in het bos. Zeker drie keer per week 

gaat hij ’s morgens een stuk hardlopen door de bossen en 

geniet dan van het wild dat oversteekt. Ook zijn kinderen 

zijn dol op de bossen. Met elkaar gaan ze op zoek naar een 

gewei, proberen ze te verdwalen en kijken ze of ze nieuwe 

routes kunnen vinden. “Alle seizoenen hier zijn mooi”, zegt 

Maarten. “Ze hebben alle vier hun eigen karakter, kleuren 

en geuren. Je kunt hier ook heel goed wild spotten. Vlakbij 

ons park zijn twee wildkijkschermen waar we onze gasten 

mee naartoe nemen. Mensen uit de Randstad weten niet 

wat hen overkomt als ze wild zo dichtbij zien. Vooral kinde-

ren vinden het heel spannend. Op de Veluwe vind je rust 

en ruimte en ben je één met de natuur.”

Natuur beleven
Landal Miggelenberg ligt midden in de bossen bij Hoen-

derloo. Op het park is veel te beleven. Kinderen kunnen 

ravotten in de bossen, meedoen aan een kinderspeur-

“De Veluwe is zo mooi. Prachtig heuvelachtig en heel gevarieerd, 

met verschillende soorten bos en heidevelden. De Veluwe is ook heel 

uitgestrekt, je kunt zelfs in het drukke vakantieseizoen lange stukken 

wandelen zonder iemand tegen te komen.”

op de Veluwe

Maarten Jansen gaat 
graag met zijn kinderen 
geweien zoeken en 
verdwalen in het bos

tocht, spelen in het speelbos en de natuur beleven. Ze 

kunnen lasergamen, gps-tochten maken, hutten bouwen 

en heksenbezems en vogelhuisjes maken. ’s Avonds komt 

een verhalenverteller spannende verhalen vertellen bij het 

kampvuur. Vanuit je bungalow stap je zo de Veluwe binnen 

waar je mooie wandelingen en fietstochten kunt maken 

door het prachtige, afwisselende landschap. Ook buiten 

het park is veel te doen, de Veluwe heeft de hoogste attrac-

tiedichtheid van Europa. Je vindt hier onder meer Apen-

heul, Burgers’ Zoo, Ouwehands Dierenpark, Dierenpark 

Wissel, Dolfinarium, Julianatoren, Paleis Het Loo, Open-

luchtmuseum en Het Nationale Park De Hoge Veluwe met 

het Kröller-Müller Museum. Veel te veel om in één keer te 

bezoeken, de Veluwe is echt een gebied waar je met ple-

zier weer steeds terug kunt komen.

Heidegebied opknappen
Een andere droom van Maarten Jansen was boswachter 

worden. Dat is er niet van gekomen, maar hij is inmid-

dels wel vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. “Met een groep 

vrijwilligers knappen we Schenkenshul op, een heidege-

bied vlakbij ons park. Het gebied is verwaarloosd en dreigt 

dicht te groeien. De wandelpaden vanuit ons park waren 

overwoekerd. We halen nu de boomsoorten weg die er 

niet horen, maken de wandelpaden vrij van begroeiing en 

zorgen dat de routemarkering weer in orde is. Naast het 

vrijwilligerswerk voor Staatsbosbeheer heb ik ook de zorg 

voor 33 hectare bos op ons park. Ik voel me daarom toch 

wel een beetje een echte boswachter. Prachtig werk vind 

ik het!”

Schenkenshul ontwikkelen
Samen met andere recreatiebedrijven in de omgeving 

werkt Maarten aan een plan om het gebied Schenkens-

hul verder te ontwikkelen. Volgens het plan komen er 

wandel- en fietsroutes door het gebied, een speelbos voor 

kinderen, een uitkijktoren met uitzicht tot aan Arnhem en 

de grootste zandbak van Europa. Staatsbosbeheer werkt 

mee aan totstandkoming van de plannen. “We moeten 

met zijn allen het product Veluwe mooi en in stand hou-

den”, zegt Maarten. “We zijn concurrenten van elkaar, 

maar kunnen elkaar ook versterken en met samenwer-

king kom je verder dan dat je alles alleen voor elkaar moet 

krijgen.”

Toerisme versterken
Maarten is lid van het Toeristisch Platform, waarin Apel-

doornse vrijetijdsondernemers zijn vertegenwoordigd. 

Het Toeristisch Platform is samen met de gemeente 

Apeldoorn actief bezig om de vrijetijdssector op de kaart 

te zetten en verder te ontwikkelen. “We bedenken met 

elkaar wat we kunnen doen om toerisme in Apeldoorn 

te versterken. Welke evenementen kunnen we organi-

seren om Apeldoorn en de Veluwe aantrekkelijk te hou-

den? Daar is onder meer uitgekomen dat wij met Landal 

Miggelenberg sinds vorig jaar meedoen aan Roots in de 

Woods. Een festival waarmee we de herfst vieren, waar-

bij we uitgaan van het oorspronkelijke karakter van de 

Veluwe. Van dit mooie festival willen we het Oerol van de 

Veluwe maken. De activiteiten en evenementen hoeven 

zeker niet altijd groot te zijn. Ik vind kleinschalige, lokale 

activiteiten ook heel belangrijk. We bestaan niet zonder 

onze mooie omgeving, onze gasten komen daarvoor. 

Daarom werken wij sinds kort samen met een paarden-

menner uit Hoenderloo. Hij komt met de paardenkoets 

onze gasten ophalen en rijdt een uur met hen door de 

bossen. Een leuke, nieuwe belevenis voor onze gasten. 

Dit soort lokale pareltjes zijn heel belangrijk!”
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Restaurant Herberg Molecaten

Een ideale plek 
om een uitgebreide 
tussenstop te maken, 
of om te kiezen als 
begin- of eindpunt 
van een tocht door 
de mooie omgeving

Schitterende ligging
Wie natuurliefhebber is kan zijn hart ophalen 

op landgoed Molecaten en de daarom heen lig-

gende bossen. Niet voor niets dat er in dit prach-

tige gebied een aantal vakantieparken te vinden 

zijn. Vanaf daar of vanuit het lieflijke vesting-

stadje Hattem zijn er voor zowel grote als kleine 

natuurliefhebbers verrassende (speur)tochten te 

maken. Reeën, vossen, wilde zwijnen - met een 

beetje geluk kunt u ze hier nog tegenkomen. 

Welke route u ook kiest, deze voert u vrijwel al-

tijd wel langs het zo mooi in de bossen gelegen 

Herberg Molecaten. Dit is dan ook ideale plek om 

een uitgebreide tussenstop te maken, of om te 

kiezen als begin- of eindpunt van een tocht door 

de mooie omgeving. Bij Herberg Molecaten zijn 

ook wandelroutes verkrijgbaar om het gebied op-

timaal te verkennen. Het mag duidelijk zijn dat 

wandelen en fietsen in deze omgeving één groot 

feest is.

Gastvrije ontvangst
Na een mooie wandeling of fietstocht is het tijd 

om even bij te tanken. Natuurlijk staat er dan 

bij Herberg Molecaten een kopje koffie, thee of 

warme chocolademelk klaar. Bij mooi weer kunt 

u heerlijk genieten van de rust en de natuur op 

het grote buitenterras. Op koudere dagen kun je 

of binnen in de herberg of op het verwarmde en 

volledig overdekte terras plaats nemen. Komt u 

met de kinderen? Daar heeft u dan geen omkijken 

meer naar. want die vermaken zichzelf in de bij 

het restaurant horende speeltuin. En niet alleen 

de mens, maar ook uw elektrische fiets of auto 

kan hier bijtanken, want het restaurant beschikt 

over twee laadpalen voor auto’s en maar liefst zes 

laadpunten voor fietsen. 

Van simpele lunch tot complete partijen
Herberg Molecaten is het hele jaar van dinsdag 

t/m zondag vanaf 10.30 uur geopend. En dat 

betekent dat u ook voor een lekkere lunch of 

uitgebreid diner hier prima kunt vertoeven. 

De kaart is zeer divers en biedt derhalve voor 

iedereen de mogelijkheid om heerlijk te genieten 

Middenin in de bossen bij het gezellige vestingstadje Hattem ligt Herberg 

Molecaten. Het restaurant is een perfect gelegen rustpunt om even lekker 

bij te komen van een prachtige wandeling, paardrij- of fietstocht in de 

prachtige bosrijke omgeving. Gastheer Edgar Hol en zijn team verwelkomen 

u met Veluwse gastvrijheid!

eten & drinken

Sfeervol genieten in de bossen nabij Hattem

van een met zorg en liefde bereid diner. Wie een 

of meerdere dagen in de buurt verblijft, moet 

dan ook absoluut eens komen proeven van de 

smaakvolle gerechten. Geserveerd door ons 

gastvrije personeeel in een sfeervolle ambiance. 

Stelt u zich eens voor, een gezellig samenzijn in 

onze herenkamer lekker bij de openhaard of in 

onze molenkamer met uitzicht over de weiden 

en de historische watermolen. En wat dacht u 

van ons overdekt terras dat geheel verwarmd en 

afgesloten kan worden en dus alle 4 de seizoenen 

gebruikt kan worden.

Naast het à la carte restaurant bieden wij u 

ook de mogelijkheid om gebruik te maken van 

besloten diners of buffetten voor gezelschappen 

tot 350 personen.

Ja, ik wil
Wist u overigens dat de Herberg een trouwlocatie 

is? Dat maakt de herberg bij uitstek geschikt voor 

het verzorgen van uw huwelijksreceptie en/of 

feestavond. Maar natuurlijk ook om een jubilaris 

in het zonnetje te zetten, of om je verjaardag 

te vieren, of.... wat u zelf maar wilt bedenken 

voor een knallend feestje in een schitterende 

omgeving. 

En wilt u eens rustig vergaderen op een mooie 

locatie? Ook dat kan in de herberg, in overleg 

kunnen diverse arrangementen samengesteld 

worden.

Lazy Sunday
Lekker op zondag even het bos in met zijn allen 

en dan geen zin in koken? Maak dan gebruik 

van het ‘Lazy Sunday’ arrangement; biefstuk met 

frites en sla voor maar 12,75. Of vraag naar onze 

speciale High Tea of High Wine arrangementen. 

En ontdek en ervaar dan zelf dat het altijd goed 

vertoeven is daar in die Hattemse bossen. 

Herberg Molecaten
Molecaten 7

8081 PN Hattem

www.herbergmolecaten.nl
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Zet 16 t/m 25 oktober 2015 alvast in uw agenda

Bent u ook al op zoek naar ideeën voor de herfst van 2015? Volg dan het festival Roots in the 

Woods dat in de herfstmaand oktober plaatsvindt op verschillende locaties op de Veluwe. De 

Apeldoornse vrijetijdssector bouwt dit festival stelselmatig uit naar Oerolachtige proporties. 

Vier de herfst met festival

Vakantieparken, horeca en de cultuursector 

bereiden zich voor om in de tweede en 

derde week van oktober 2015 samen met 

inwoners en bezoekers de herfst te vieren. 

Festival Roots in the Woods presenteert 

de kwaliteiten van de Veluwe, met een 

uitgebreid en divers programma dat zowel 

families, gezinnen als (jong)volwassenen 

met een interesse in cultuur aanspreekt. 

Apeldoorn staat meerdere weken in het 

teken van de herfst, met het Beekpark als 

kloppend hart en ‘moeder locatie’.

Om in de sfeer te komen op deze pagina’s 

een aantal foto’s van de vijfde editie van het 

festival. www.rootsinthewoods.nl

Roots in the Woods 

Festival Roots in the 
Woods presenteert 
de kwaliteiten van 
de Veluwe
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Buiten koken: zoeken,
proeven en ervaren

Een actieve GPS tocht én daarna verse pizza’s eten 
uit een houtoven. Alles in de natuur.

Op maat gemaakte Ranking the Company

Veluwe Experts

Met z’n allen op de fiets/tandem (of met een ander vervoers-

middel) lekker genieten van de prachtige Veluwe. Onderweg 

stoppen voor een een rondleiding bij een Schapenboerderij. 

Na de rondleiding worden er streekproducten geproefd 

en meegenomen naar de kooklocatie. Als het seizoen het 

toelaat wordt er ook nog gezocht naar wilde kruiden waar 

gekookt mee gaat worden. En dan op naar de Schaapskooi, 

midden op de Veluwe,voor de kookworkshop ‘Buiten Koken’, 

waar met alle verzamelde producten bijzondere gerechten 

worden gemaakt.

En dat gaat niet zomaar want alle deelnemers gaan zélf 

koken. Deze dag staat in het teken van proberen, proeven, 

samenwerken & ervaren. En natuurlijk gaan we na afloop 

genieten van deze zeer bijzondere gerechten. Deze dag is 

inclusief koffie, thee, proeverij bij de Schapenboerderij en 

het klaarmaken van de gerechten met de kok. Deze tocht 

kan ook met een tandem, segway of per auto worden 

afgelegd. Het buiten koken kan ook los worden geboekt 

(zonder de fietstocht over de Veluwe en/of de rondleiding 

bij de Schapenboerderij) en uiteraard met verschillende 

gerechten worden bereid op basis van het seizoen. Wij 

werken uitsluitend met biologische producten.

Heerlijk een middag op de Veluwe vertoeven met je bedrijf. 

Wat wil een mens nog meer? Rust, plezier, natuur en ook 

nog uniek eten.Hoe ziet het programma eruit? Na de koffie 

en thee met cake gaan alle teams met een GPS systeem 

(Global Positioning System) lopend het bos in. In het bos 

zijn allerlei teambuildingsopdrachten opgesteld en hiermee 

kan je als team punten verdienen. Deze games variëren van 

denk en doe opdrachten. En uiteraard met een hoog fun-

gehalte! Opdracht juist uitgevoerd? Dan mogen jullie verder 

in deze tocht. Uiteindelijk komt ieder team uit op een prach-

tige plek in het bos op de Veluwe, waar de ovens worden 

opgestookt voor verse pizza’s! Roep maar wat je lekker vindt 

en het wordt ter plekke voor je gemaakt. Uiteraard inclusief 

drankjes. Een unieke middag op de Veluwe en natuurlijk 

hebben wij ook een nog een prijs voor het winnende team.

Ben je op zoek naar een unieke bedrijfstraining, team-

buildingsdag of bedrijfsuitje die écht blijft hangen en waarbij 

je creatief bezig bent? Wij bieden een op maat gemaakte 

Ranking the Company. Wat weet jij nou eigenlijk van je 

collega’s? Bij Ranking the Company kun je ze eindelijk écht 

goed leren kennen. Ideaal voor een bestaand team maar ook 

geschikt voor een nieuw team. 

Er worden drie rondes gespeeld in diverse teams, afhankelijk 

van de groepsgrootte. Elke deelnemer krijgt vooraf een online 

enquête toegestuurd met een aantal vragen. Aan de hand 

van deze vragen moeten zij zichzelf en hun medespelers 

“ranken”. Zij maken een top 10 waarin zij de medespelers 

én zichzelf op de, naar eigen mening en inzicht, goede plek 

zetten. Zo wordt er een top 10 samengesteld per vraag. Het 

is mogelijk om vragen aan te leveren die werk gerelateerd 

zijn. Wij zullen deze dan verwerken in de vragenlijst. Dit is 

uniek omdat je op deze manier de invulling van de dag kan 

bepalen wat jij écht belangrijk vindt om te weten over het 

team. Waarna je als team hiermee aan de slag kan.

In teamverband wordt tijdens de avond zelf nogmaals van 

elke vraag een top 10 gemaakt, die wordt vergeleken met 

de algemene top 10. Om en om moet een team hun keuzes 

toelichten wat tot erg leuke situaties leidt. Het team met aan 

het einde de meeste punten is de winnaar van Ranking the 

Company.

Veluwe Experts is een samenwerking van verschillende ondernemers met 

een passie voor de Veluwe. Door deze samenwerking kunnen zij unieke  

arrangementen aanbieden op bijzondere plekken in Gelderland.

business

passie voor de Veluwe

De presentatie van Ranking the Company is in handen van onze oergezellige 

quizmaster. Zij loodst de teams door de vragen en zorgt voor een ontspannen 

sfeer. Ook is het mogelijk deze teambuildingsactiviteit te combineren met een 

heerlijk drie-gangen menu. Tussen de gerechten door zullen dan de drie rondes 

worden gespeeld. Een teambuildingsdag om nooit te vergeten!

www.veluweexperts.nl

E: info@veluweexperts.nl

T: 055-3550368

Meer inspiratie?
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Het jaar van de Veluwe?
Heerlijk struinen over de Veluwe. Door weer en wind maar het liefst in het vroege 

voorjaarszonnetje. Wat is het hier mooi en rustig. 

Het jaar 2015 begint op gang te komen. Ik las dat dit volgens de Chinese dierenriem 

het jaar van het schaap is. Schapen hebben we op de Veluwe. Neem het gehucht Hoog 

Buurlo bestaande uit twee huizen en twee schaapskooien, daterend uit de 19e eeuw. De 

herder van Staatsbosbeheer hoedt hier een kudde Veluwse heideschapen en is dagelijks 

te vinden op de heide.

Ik las dat 2015 het jaar van de bodem is. Bodem hebben we ook op de Veluwe. Oeroude 

bodem waar het grondwater op sommige plekken tot wel 45 meter diep in de grond zit. 

De Veluwe kent woeste stuifzanden. Zelfs het grootste levend stuifzand van West Europa 

nabij het dorpje Kootwijk. Hier kun je de robuuste natuur op en top beleven. 

Ook kent de Veluwe natte gronden zoals de uiterwaarden van de IJssel met botanisch 

interessante plekjes zoals Cortenoever nabij Brummen. Een mooi wandelgebied bekend 

om haar bijzondere flora. De andere kant van de Veluwe grenst aan de randmeren. Mooie 

dotterbloemenhooilanden en weidevogelreservaat Arkemheen waar grutto en tureluur 

volop te horen en te zien zijn, maken dit gebied de moeite waard voor een fietstocht over 

de dijken. De invloed van de Zuiderzee is hier nog te vinden in het dikke zoutpakket 

in de bodem. De zoutminnende planten die hier en daar nog voorkomen verraden het 

verleden. Heemst, melkkruid, waterpunge, schorrenzoutgras en moeraszoutgras zijn 

plantjes die dankzij de aanwezigheid van dit zout voorkomen langs de randmeren.

Ook schijnt 2015 het jaar van de mijnen te zijn. Die ben ik op de Veluwe nog niet tegen 

gekomen. Wel de grove dennenbossen die 115 jaar geleden werden aangeplant om de 

woeste gronden te beteugelen. Het hout van de grove dennen werd destijds verkocht 

aan de mijnen. Het hout van de grove den heeft de eigenschap eerst te kraken voordat 

het breekt. Ideaal om mijnschachten mee te stutten.

2015 is uitgeroepen tot het internationaal jaar van het licht. Op de Veluwe zijn nog 

veel plekken te vinden waar het ’s nachts juist nog echt donker is. Zoals het Speulder- 

en Sprielderbos waar zelfs al gedacht wordt om het aan te merken als een dark sky 

park, een soort donkerte reservaat. Let maar eens op, er zijn niet veel plekken meer in 

Nederland waar het ’s nachts nog echt donker is.

Maar dan zijn we er nog niet, 2015 is ook het jaar van de groene vrijwilliger. Bij Staats-

bosbeheer zijn ruim 350 vrijwilligers actief die zich inzetten voor de Veluwse natuur-

gebieden. Ze ondersteunen bijvoorbeeld in het heidebeheer, geven voorlichting of  

inventariseren adder, zandhagedis, vogels en vele andere dieren en planten.

Het wordt vast en zeker een prachtig jaar en misschien niet direct het jaar van de Veluwe, 

maar zeker weer een jaar waarin je de Veluwe bezocht moet hebben. Kom genieten van 

de woeste gronden, bloemrijke randgebieden, Veluwse heideschapen, duisternis en de 

vele wandel-, fiets- en ruiterpaden.

C olumn

Erik de Bruijn
Boswachter

Staatsbosbeheer - Veluwe
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