


Welkom op de Veluwe!

De Veluwe is tijdens elk jaargetijde een aantrekkelijke en sportieve bestemming. Ook tijdens hartje zomer 
en het najaar kunt u op verschillende manieren genieten van alles waar de Veluwe voor staat. De lange 
dagen in de nazomer maken het mogelijk om vroeg of juist laat de natuur op de Veluwe te ontdekken en 
grootwild te spotten zoals het ree, edelhert, das en zwijn. In de omgeving van Radio Kootwijk zijn sinds dit 
jaar zelfs wisenten (de Europese bison) te spotten. Ook kinderen vinden het heel spannend om op zoek te 
gaan naar de “wilde” dieren.

Laat in augustus staan de vele heidevelden in bloei en met wat geluk hoort u tijdens een wandeling in 
september de edelherten burlen. De vele kleuren, de paddenstoelen, het zachte herfstlicht en de kruidige 
geuren van de herfst op de Veluwe zijn een genot voor onze zintuigen.

Het prachtige Veluwse landschap is 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 of fietsen zonder iemand tegen te komen.  Op de Veluwe vind je rust en ruimte en ben je één met 
de natuur op de vele uitgezette fiets- en wandelroutes.

Maar de Veluwe biedt meer! Topattracties, beroemde musea, historische stadjes, moderne accommodaties, 
culinair genieten en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend mooie Veluwse natuur.

Eigenlijk ben je hier nooit uitgekeken, veel plezier op onze Veluwe!

Met Veluwse groet,

Maarten Jansen
General Manager Landal Miggelenberg

Martin Bes
General Manager Landal Rabbit HIll
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Goedereede

Schoorl

Kapelle

Hoenderloo

Lisserbroek

Haelen
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Ziud-Scharwoude
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Nieuw Bergen
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Oosterhout

Zundert
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Keijenborg

Beesel
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Hollum

Westzaan

Uddel

Pesse

't Veld

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Rucphen
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Hellendoorn

Rheden

Den Dungen

Zetten

Rolde
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Dirksland

Swifterbant

Bilthoven

Middenbeemster

Papenhoven

Nieuwerbrug

Hoevelaken

Reeuwijk

Bourtange

Landsmeer

's-Gravenpolder

Driebruggen

Zevenhuizen

Rijsenhout

Midwoud

Elim

Echt

Ter Aar

Vriezenveen

Melissant

Elburg

Schinnen

A�erden

Roelofarends-
veen

Wehl

Reuver

Midsland

Meerkerk

Luyksgestel

Dronrijp

Aalden

Driel

Montfoort

Hilvarenbeek

Zwanenburg

Baarlo

Haarle

Oudenbosch

Tienray

Velserbroek

Cothen

Spekholzerheide

Woubrugge

Zevenhuizen

Philippine

Schoondijke

Tollebeek

Hillegom

Vlagtwedde

Monnickendam

Zevenbergen

Noord-Scharwoude

Hoeven

Leimuiden

Ilpendam

Asten

IJzendijke

Biddinghuizen

Langeraar

Gramsbergen

Oud-Alblas

Eemnes

Geesteren

Ysselstein

Oldebroek

Opheusden

Kootwijkerbroek

Hazerswoude-dorp

Borger

Nistelrode

Rockanje

Bocholtz

Wieringerwerf

Nieuw-Loosdrecht

Moerdijk

Voorschoten

Haulerwijk

Kessel

't Zand

Avenhorn

Spaarndam

Linne

Giessenburg

Schinveld

Nieuwkoop

Giesbeek

Silvolde

Benschop

Doorwerth

Hazerswoude-Rijndijk

Venhorst

Oost-Vlieland

Gorssen

Roodeschool

Borgharen

Noordbroek

Workum

Oostvoorne

Heinkenszand

Boekel

Willemstad

Udenhout

Lieden

Albergen

Hattem

Ochten

Piershil

Odoorn

Beek en Dal

Uithuizen

Zwammerdam

Garyp

Honselersdijk

Nieuw-Beijerland

Simpelveld

Budel

Wynewald

Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Bosch en Duin

Beusichem

Vierlingsbeek

Creil

Lobith

Klundert

Haaren

Egmond aan
den Hoef

War�um

Metslawier

Eefde

Sint-Philipsland

Nieuw-Amsterdam

Muntendam

Harreveld

Zegveld

Oostburg

Nederweert

VreelandVoorhout

Someren

Ba�o

Nijhoarne

Zwaanshoek

Kortgene

Oirsbeek

Almere-Hout

Wanssum

Bestmen

Den Hoorn

Gendringen

Stavoren

Wijhe

Oudkarspel

Malden

Overloon

Wateringen

Fijnaart

Zuid-
Beijerland

Mill

Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst

Pannerden

Giethoorn

Numansdorp

Helvoirt

Holwerd

Montfort

Beetsterzwaag

Wehe-
Den Hoorn

Mijnsheerenland

Terwolde

Bovensmilde

Beneden-
Leeuwen

Lievelde

Breukelen

Poeldijk

Klaaswaal

Stramproy

Nieuwleusen

Ulrum

Den Dolder

Saasveld

Oude Pekela

Zeddam

Oosterend

Kamperland

Strijen

Nieuwkuijk

Donkerbroek

Nagele

Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum

Mook

Norg

Hulst

Oost-Souburg

Kollum

Wijk aan Zee

Munster-
geleen

Alphen

's-Gravendeel

Witmarsum

Abcoude

Voorst

Callantsoog

Loppersum

Gendt

Wieringerwaard

Mantgum

Ouderkerk a/d 
Amstel

Uitgeest
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Heusden
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Monster
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Beek
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Spierdijk

Vries
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Nieuw-Weerdinge

Wouw
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Sluis

Serooskerke
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Oude Tonge

Hoogerheide

Drunen

Surhuisterveen

Sint Pancras

Ossendrecht
Sevenum

Otterlo

Siddeburen

Zelhem

Dinteloord

Maasdam

Bloemendaal

Easterein

Grave

Ouddorp

Steenbergen

Wervershoof

Puttershoek

Woudsend

's-Gravenzande

Bergeijk

Schoonoord

Sassenheim

Doesburg

Hallum

Schildwolde

Noordeloos

Zaamslag

Bergharen

Maasdijk

Tynaarlo

Millingen 
a/d Rijn

Akersloot

U�elte

Gronsveld

Hengevelde

Winkel

Zwartemeer

Herpen

Wormer

Werkendam

Sliedrecht

Wilnis

Eerbeek

Odijk

Erp

Koudekerke

Bleskensgraaf

Feanwalden

Hasselt

Doorn

Diepenveen

Opmeer

Hardinxveld-
Giessendam

Overdinkel

Arkel
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Beek

Westwoud

Heerjansdam
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Buren
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Diever

Axel
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Sluiskil

Venhuizen
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Boven-Hardinxveld
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Horst
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Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn
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Spaubeek

Meijel

't Harde

Menaam

Wijster

Asperen

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Halle

Velden

Chaam

Sint-Michiels-
gestel

Zeeland

Baarle-Nassau

Noordwijk-Binnen

Kloostertille

Waarland

Luttenberg

Santpoort-Zuid

Sas van Gent

Hoogkerk

Ruurlo

Anna Paulowna

Heteren

Marknesse

Marken

Gameren

Gilze

Sint-Nyk

Domburg

Rozenburg

Maartensdijk

Opperdoes

Rijen

Lent

Sellingen

Loon op Zand

Limbricht

Nibbixwoud

Kortenhoef

Slagharen

Vriezenveensewijk

Koewacht

Bakel

Dodewaard

Nijkerkerveen

Rhoon

Middelbeers

De Koog

Nuth

Nieuwstadt

Badhoevedorp

Waalre

Oldeberkoop

's-Heerenhoek

Ammerzoden

Heeswijk Dinther

Oosterhesselen

Gaanderen

Makkum

Reusel

Oosterbeek

Oudewater

Arcen

Egmond-Binnen

Alblasserdam

Heesch

Poortugaal

West-Terschelling

Kaatsheuvel

Swalmen

Epse

Wolphaartsdijk

Hedel

Exloo

Abbekerk

Hardegarijp

Lage Mierde

Halfweg

Hoornaar

Veere

Aalst

Maarn

Santpoort-Noord

Tubbergen

Born

Kesteren

Beek

Enter

Rutten

Broek in Waterland

Egmond aan Zee

Bakkefean

Garderen

Warmenhuizen

Ge�en

Mierlo

Spijk

Den Oever

Lopik

Maarheeze

Horn

Kerkdriel

Nieuwe Niedorp

Nederhorst Den Berg

Eenrum
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Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek
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Waspik
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Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske
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Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum
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Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam
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Oentsjerk

Diessen

Burgh-Haamstede

Rhenen

Haaften

2e Exloërmond

Holten

Lekkerkerk

Tolkamer

Almkerk

Eijsden

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Ternaard

Oerterp

Eenrum

Velsen-Noord

Laren

Schoonebeek

Buren

Vollenhove

Beltrum
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Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg
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Bennekom
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Waardenburg

Peize
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Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef
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Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen
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Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle
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Doornenburg
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Kollumerzwaag

Moerkapelle
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Olst
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Beesd
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IJlst
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A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen
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De Rijp
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Wognum
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De Veluwe heeft een lange historie en mede daardoor een zeer diverse en interessante 

cultuur. Overblijfselen uit lang vervlogen tijden komen overal op de Veluwe aan de opper-

vlakte. Op veel plekken staat het roemruchte verleden in de vorm van hoge stadsmuren 

en indrukwekkende vestingen nog geheel of gedeeltelijk overeind. Ontdek de prachtige 

historische Veluwse dorpen, de eeuwenoude steden, landgoederen en kastelen of be-

zoek één van de vele musea. Aan ieder onderwerp is namelijk wel een museum gewijd. 

Beleef het heden én verleden!

DE VELUWE

MUST SEE - Onze top 5!

Paleis Het Loo, Koninklijke allure
Meer dan 300 jaar woonden en werkten Oranjes op Paleis 
Het Loo. Wat begon als een jachtverblijf voor een stad-
houder groeide uit tot een paleis voor een koning. Er werd 
verbouwd, gemoderniseerd, kunst verzameld en een tuin 
ontworpen. De Oranjes ontvingen er hun gasten, voor ver-
tier en zaken. De tuinen werden gebruikt om in te flaneren 
en te genieten van exotische bloemen en planten. Binnen 
vonden koninklijke diners plaats, geserveerd op prachtige 
serviezen. Een rijk en royaal verleden dat terug te zien is op 
Paleis Het Loo.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek in de wereld, 

door de combinatie van natuur en kunst. Het is dé plek om 
rust te ervaren, bijzondere landschappen en wilde dieren 
te zien, maar ook deel te nemen aan georganiseerde acti-
viteiten als excursies, rondleidingen, workshops en evene-
menten. De overweldigende natuur van het 5.500 hectare 
tellende Park is ook op eigen gelegenheid te verkennen. 
De verschillende landschappen wisselen elkaar continu 
af; tijdens een tocht door het Park kom je door gevarieerde 
bossen, maar ook over heidevelden, grasvlakten en buiten-
lands aandoende stuifzandgebieden. 

Kröller-Müller Museum
In het Kröller-Müller Museum komt al het schone samen. 
De unieke combinatie van kunst, natuur en architectuur 
staat garant voor een bijzondere ervaring. Een belevenis 
die alle zintuigen prikkelt. Het museum is een paradijs 
voor ervaren kunstliefhebbers en onbevangen nieuwko-
mers. Met bijna 400.000 bezoekers per jaar behoort het 
Kröller-Müller Museum tot de best bezochte musea van 
Nederland. En ook internationaal trekt de collectie volle za-
len. Uitgeleende meesterwerken bereiken wereldwijd een 
miljoenenpubliek.

Kastelen op de Veluwe
De Veluwe is rijk aan kastelen en landhuizen. Enkele daar-
van kun je bezoeken om zo kennis te maken met het le-
ven, de architectuur en kunst van vroeger tijden. Andere 
zijn alleen van buitenaf te bewonderen, zoals Kasteel De 

Vanenburg, Landgoed Oldenaller en Kasteel Middachten. 
Maar vrijwel allemaal maken ze onderdeel uit van prachti-
ge uitgestrekte landgoederen en schitterend natuurschoon 
van waar je de nostalgie van weleer kunt beleven.

Hanzesteden, eeuwenoude historie!
Een bezoek aan de Hanzesteden anno nu is helemaal in. 
Shoppen in oude straatjes, cultuur snuiven tussen de mo-
numentale panden en een lekker hapje eten op een van de 
vele gezellige pleinen. De Veluwse Hanzesteden Hattem, 
Harderwijk en Elburg hebben alle hun eigen charme en 
identiteit. De roemrijke geschiedenis van het middeleeuw-
se Hanzeverbond heeft overal zijn sporen achtergelaten en 
de plaatsen omgetoverd tot toeristische trekpleisters. De 
meeste Hanzesteden zijn in één dag te bezoeken, maar le-
nen zich ook uitstekend voor een meerdaags verblijf.

MUST DO - Onze top 5!
Beleef de Veluwe ook eens actief! 
De Veluwe leent zich bij uitstek om actief bezig te zijn. Bos, 
heide, zandvlakten, stuwwallen, maar ook randmeren, vele 
sprengen en meren. Afwisselender kan het bijna niet! In 
een van de vele dagrecreatiegebieden kun je heerlijk wan-
delen, fietsen, klimmen en watersporten. En wat te denken 
van de vele kilometers aan ruiterpaden.. Dus kom en beleef 
de Veluwe actief!

Eindeloos fietsen
Het mooie aan fietsen op de Veluwe is de enorme diversi-
teit. Trappend door de bossen, langs heidevelden, venne-
tjes en stuwwallen ontdek je de grootse natuur, maar valt je 
oog ook op ieder detail. De Veluwe is wellicht het mooiste 
fietsgebied van Nederland. Of je nu heerlijk wil genieten 
van een ontspannende fietstocht via het fietsknooppunten-
netwerk of dat je je juist lekker actief wil inspannen op de 
mountainbike of wielrenfiets, de Veluwe biedt het geschik-
te terrein. Wil je een vlak parcours of juist heuvelachtig, over 
bospaden of verharde weg, de Veluwe heeft het allemaal!

Veluwe, een waar Eldorado
De Veluwe dat is niet alleen bossen en heidevelden, dat is 

ook genieten van zon, zee en strand! Naast de vele spren-
gen en beken zijn er meer dan 100 plassen en meertjes 
te vinden, waaraan prachtige recreatiegebieden liggen. De 
Veluwerandmeren, een aaneenschakeling van meren aan 
de noordwestzijde van de Veluwe, zijn het bekendst. Door 
het ondiepe water uitermate geschikt voor de beginnende 
watersporter.

Eindeloos wandelen
De Veluwe is prachtig. Heuvelachtig, gevarieerd en uitge-
strekt. Met verschillende soorten bos, heidevelden en zand-
vlakten. Rust en ruimte maar ook de bijzondere cultuurge-
schiedenis. Dit alles maakt dat je heerlijk eindeloos kunt 
wandelen op de Veluwe. En dat elk seizoen! Kies uit vele 
wandelroutes en wandeltochten. Allemaal heel dichtbij, 
gewoon in Nederland!

De indrukwekkende landschappen maken ook hardlopen 
op de Veluwe tot een zeer bijzondere beleving. Er worden 
jaarlijks diverse Veluwelopen en Veluwetrails georgani-
seerd. Een prachtige ervaring!

Klimmen, uitdaging voor jong en oud!
Hou je van uitdaging en durf je het aan om op een hoogte 
van bijvoorbeeld zo’n 18 meter te klimmen? En je daarna 
aan een lange tokkelbaan te laten afzakken? De Veluwe 
kent diverse klimbossen die je uitdagen je grenzen te ver-
leggen. Voel de adrenaline stromen. Breng een bezoek aan 
een van de klimbossen op de Veluwe. Een unieke en ener-
verende belevenis voor jong en oud!

Ontdek de Veluwe te paard!
De Veluwe staat bekend om haar uitstekende wandel- en 
fietsroutenetwerk. Minder bekend is dat de Veluwe ook een 
uitgebreid netwerk van ruiter- en menpaden heeft. Paarde-
neigenaren en paardenliefhebbers komen dan ook volop 
aan hun trekken op de Veluwe. De regio is uitermate ge-
schikt om tochten van een of meerdere dagen te maken. 
Er zijn volop rustplaatsen voor zowel ruiters als paarden 
en hun aanspanningen als ook stallingen voor degenen 
die willen blijven overnachten. Er zijn zelfs veel accommo-
daties op de Veluwe te vinden waar zowel ruiter als paard 
kunnen overnachten.
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Een knapperend haardvuurtje, heerlijk eten, een goed glas wijn.. Op culinair gebied 

biedt de Veluwe je eindeloos veel mogelijkheden. Van gezellige bistro’s tot sfeervolle 

restaurants en hippe bars waar het uitstekend vertoeven is. Culinaire hoogstandjes 

vind je in een van de sterrenrestaurants die de Veluwe rijk is in zowel Harderwijk als 

Vaassen. Liever een Veluws biertje met bitterbal van Veluwse bodem? Ook dat kan! 

Er wordt op de Veluwe steeds meer gewerkt met erkende streekproducten. En dat 

proef je! De Veluwe heeft immers een oerbodem die zich door de eeuwen heen heeft 

ontwikkeld tot een minerale schatkamer, waarin de heerlijkste ingrediënten groeien. 

Dat is puur Veluwe!

DE VELUWE - TO TASTE

Proef de Veluwe!

De Veluwe is een prachtig gebied dat je wilt ontdekken. In 
veel opzichten een van de mooiste regio’s van Nederland. 
De culinaire aantrekkingskracht van veel bijzondere plek-
jes op de Veluwe zullen je dan ook doen verwonderen. Of 
je nu op zoek bent naar een sterrenrestaurant of een pluk-

tuin met terras, je vindt het allemaal op de Veluwe. Net 
als de vele café’s, wijngaarden, landwinkels, fruittelers 
en boerenmarkten. Overal word je gastvrij ontvangen en 
kun je je smaakpapillen laten verwennen. Je bent meer 
dan welkom bij  de vele gastvrije producenten en telers 
van biologische streekproducten zoals honing, wijn, bier, 
boerenland brood en kaas. Dus kom en proef de Veluwe!

Lokale smaakevenementen kleuren de Veluwe!
Op de Veluwe staan jaarlijks vele geweldige smaakevene-
menten op het programma. Deze laten je als bezoeker van 
deze prachtige regio, maar zeker ook als trotse inwoner, 
kennismaken met het lekkerste dat de Veluwe te bieden 
heeft. Van smakelijke wandel- en fietsroutes tot zeer bijzon-
dere smaakevents, met nationale aantrekkingskracht. Dus 
kom en geniet van heerlijke streekproducten en de gezelli-
ge sfeer die smaakevenementen als Eten op Rolletjes, Le-
peltje Lepeltje en de Wilddagen in Vierhouten kenmerken 
en de Veluwe kleur geven!

Eten op Rolletjes en Lepeltje Lepeltje
In Ede wordt jaarlijks het evenement Eten op Rolletjes en 
in Apeldoorn Lepeltje Lepeltje georganiseerd. Tijdens deze 
culinaire festivals worden hun parken omgetoverd tot 
prachtige openluchttheaters. Iconisch voor beide smaak-
festivals zijn de vele foodtrucks die op het evenement af-
komen. De rijdende keukens komen vanuit het hele land 
om de bezoekers te verwennen met ambachtelijk gepro-
duceerd eten. Deze dagen staan volledig in het teken van 
het ontdekken, proeven en delen van hapjes en drankjes. 
Ook is er volop muzikale ondersteuning van artiesten en 
bandjes!

Wilddagen in Vierhouten
De Wilddagen in Vierhouten markeren het begin van het 
wildseizoen. Tijdens de Wilddagen staat het proberen van 
verschillende kleine wildgerechten centraal. Daarnaast zijn 
er echter ook tal van andere leuke dingen te beleven. Van 
antieke trekkers tot een houtzaagdemonstratie en van een 
valkenier tot een herder die schapen aan het drijven is. Leuk 
om naar te kijken. Muzikaal omlijst door live optredens.

Sterren genoeg op de Veluwe!
Zeg het maar: wil je top, top of top? Keuze genoeg als 
je op de Veluwe lekker wilt eten. De Veluwe telt na-
melijk bijzonder veel superkeukens. Van De Leest in 
Vaassen tot De Kromme Dissel in Heelsum en van Het 
Roode Koper in Leuvenum tot ‘t Nonnetje en Basiliek 
in Harderwijk kun je de sterren tellen. En er staan nog 
meer geweldig goede Veluwse keukens in de lijst van 
500 beste restaurants in Nederland van restaurant-
gids Lekker.

Laat je smaakpapillen verwennen
en proef de Veluwe!

Proef de Smaak van Van Gogh!
Het Kröller-Müller Museum wordt omringd door de lek-
kerste restaurants. Bij een aantal restaurants in de omge-
ving kun je terecht voor het speciaal ontwikkelde Smaak 
van Van Gogh Menu. De keuken 
heeft zich bij de samenstelling 
van de menu’s laten inspireren 
door de schilderijen van Vincent 
van Gogh, wat inhoudt dat in een 
Van Gogh gerecht minimaal drie 
ingrediënten worden verwerkt 
die zijn terug te vinden in zijn 
werk. Kenmerkend voor Smaak 
van Van Goghmenu’s is, dat 
er voornamelijk wordt gewerkt 
met Veluwse streekproducten. 
Daarnaast worden er rondom dit 
thema lezingen, een filmfestival 
en diverse andere activiteiten ge-
organiseerd.
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Vakantie? Kom klimmen in het  
hoogste en veiligste  
klimbos van de Veluwe!

 

* €2,00 KORTING OP DE KINDER-TOEGANGSPRIJS 

Centraal op de Veluwe, midden in de natuur ligt Klimbos Garderen. Door een uniek zekersysteem 
waarbij je continu gezekerd bent, is dit het veiligste klimbos van Nederland. In Klimbos Garderen 
zijn diverse parcoursen, waaronder een parcours met uitsluitend tokkels en een parcours vol met fun 
onderdelen en educatie. Ook voor de ongeoefende en minder sportieve klimmers is dit klimbos dus zeer 
geschikt! Reserveer nu voor een actief en uitdagend vakantie-uitje; doe dit online en pak 5% korting mee.  

Putterweg 81, Garderen - 0577-460707 www.klimbosgarderen.nl

*Op vertoon van deze advertentie - geldig voor maximaal 2 kinderen

Veiligste systeem van NL Hoogste & langste picknicktafelGratis parkeren

Hutten-bouw-bos GPS SpeurtochtNabijgelegen groepsaccomodaties

BELEEF HET!

sta
rt 

in on
s FietsC afe! V e r k e n  d e  V e l u w e !

Beleef de Veluwe optimaal en geniet in al le rust van de mooie 

natuur op een elektrisch vervoersmiddel .  Ga eens lopen op 

een f iets! Stap op de e-Loopfiets  of ga crossen door de bossen 

op een e-Fatbike .  Maar pas op: je hebt gegarandeerd beki jks!

Dorpsstraat 28 |  Garderen |  www.veluwespecial ist .n l  |  0577 -  46 0443

*€2,00

korting op de 
E-Loopfiets

A L S T U B L I E F T !

korting op de 
E - F a t b i k e

*Op vertoon van deze advertentie - geldig voor max. 2 personen
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Op de Veluwe, in het kleine plaatsje Emst ligt Gezinspark ’t Smallert. 
Een park waar een hoop te beleven is, voor jong en oud! Wij bieden 
vele mogelijkheden voor een gezellig dagje uit. Ons park bestaat uit 
een forellenkwekerij, visvijvers, een speelpark, een kaarsenmakerij en 
een dagrestaurant met een mooi terras. Ook zijn wij regelmatig te vin-
den op verschillende markten. Daar roken wij ter plekke op ambachte-
lijke wijze onze forellen en zalmforellen in houtgestookte rooktonnen. 
Onze zelfgekweekte vis is bekroond met het keurmerk “Erkend Veluws 
Streekproduct”.

Smallertsweg 8 | 8166 KD Emst | T. 0578-661621 | www.smallert.nl

‘t Smallert Gezinspark

• ‘t Smallert Gezinspark (Ernst)

• Klimbos Garderen (Garderen)

• Paleis ‘t Loo (Apeldoorn)

• Veluwse Stoomtrein (Beekbergen)

Voor een leuk dagje uit heeft u veel mogelijkheden voor klein en groot of het gehele gezin:

• Belevingspark CactusOase (Ruurlo)

• Schateiland Zeumeren 
 (Voorthuizen)

• Speelboerderij De HappyFarm (Terschuur) 
 www.dehappyfarm.nl
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Laat u verrassen door Belevingspark CactusOase in Ruurlo. Rolstoelvriendelijke paden leiden u door 6000 m2 overdek-
te kas met duizenden soorten bijzondere en kleurrijke cactussen, nostalgiehuisjes, Indianen expositie, oude landbouw-
werktuigen, 400 m2 modelspoorbaan en een vogeltuin met zingende en kletsende vogels. Een spectaculair hoogte-
punt is de bloei van de Koningin van de Nacht; een cactusbloem van 35 cm in doorsnee en bloeit alleen ‘s nachts. 

Volg ons op Facebook of op de website Belevingspark CactusOase (www.cactusoase.nl of www.facebook.com/Cac-
tusOase/). Ook geschikt voor kinderpartijtjes, arrangementen en workshops door gastvrouw Anny Cactus. Zij vertelt 
alles over de kracht van de Aloe Vera plant en de producten, die ervan gemaakt zijn. Zie ook onze combi-arrangementen 
op onze website. Bel of mail voor meer informatie Anny.

Belevingspark CactusOase | Jongermanssteeg 6 | 7261KA  Ruurlo

Belevingspark CactusOase

Beleef het indrukwekkende geluid van de stoomfluit en de trekkracht van de machtige 

stoomlocomotieven. De reis met de stoomtrein voert over de meer dan honderd jaar oude 

spoorlijn tussen Apeldoorn en Dieren. Het station Beekbergen vormt het hart van dit leven-

de spoorwegmuseum. 

VELUWSCHE STOOMTREIN

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) bestaat 
sinds 1975 en rijdt sindsdien, als bijzondere attractie, 
met diverse stoomlocomotieven over de Veluwe. Intus-
sen is er een indrukwekkend en afwisselend materieel-
park opgebouwd met daarin een grote collectie oude 
stoom- en diesellocomotieven, historische rijtuigen en 
goederenwagens. Het grootste deel hiervan staat op-
gesteld in het stoomdepot in Beekbergen.

MUSEUMSTATION BEEKBERGEN
In Beekbergen is het Museumstation van de VSM ge-
vestigd met het stoomdepot en de locomotiefloods, 
met daarin ook de grote werkplaats. Verder vindt u er 
een prachtig oud stationsgebouw met een authentiek 
stationskantoor, een grote draaischijf, een kolenkraan, 
waterkolommen, armseinen, handbediende overwe-
gen, en nog veel meer wat vroeger op en naast het 
spoor te zien was. Een bezoek aan het stoomdepot 
geeft u een indruk van het stoomtijdperk van de spoor-
wegen uit de vorige eeuw. 

KONINGSLIJN
De VSM beschikt over een eigen spoorlijn tussen Apel-
doorn en Dieren, met tussenstations in Beek bergen, 
Loenen en Eerbeek. Het traject maakt deel uit van de 
zogenaamde Koningslijn, welke oorspronkelijk Dieren 
via Apeldoorn met Zwolle verbond.

MUSEUMDEPOT
Het museumstoomdepot is gelegen in het dorp Lieren, 
ruim een kilometer van Beekbergen.

ZOMERARRANGEMENT  VELUWE-IJSSEL-BOEMEL
Tijdens dit unieke arrangement bekijkt u de Veluwe vanuit 
de stoomtrein van de VSM, nostalgisch reizend van Apel-
doorn naar Dieren. Daar stapt u over van spoor op water 
en vaart u met een luxe salonboot over de kronkelende 
IJssel van Dieren naar Zutphen. Deze historische stad is 
echt een bezoekje waard. Dit prachtige “rondje” is pas echt 
compleet als u de Arriva-trein van Zutphen naar Apeldoorn 
neemt. Dit rondje is ook in omgekeerde volgorde mogelijk. 

LUNCHEN IN DE TREIN
Bij de VSM kunt u een treinreis over de Koningslijn com-
bineren met een overheerlijke lunch. Hiervoor beschikt 
de VSM over een aantal historische luxe restauratierijtui-
gen, waarvan enkele uitgerust zijn met een -nog altijd- 
werkende keuken.

Zondagse lunch
Vanaf 17 april tot en met 23 oktober rijdt de stoomtrein 
iedere zondag. Voor deze dagen (uitgezonderd 4 sept.) 
is er de mogelijkheid om te reserveren voor een bij-
zondere ‘Zondagse lunch’. Speciaal voor deze lunches 
wordt een historisch restauratierijtuig gekoppeld aan de 
trein die de gewone dienstregeling rijdt. Terwijl u door 
het afwisselende landschap van de Veluwe stoomt, kunt 
u in dit luxe rijtuig genieten van een heerlijke lunch.

Reserveren
Op onze website vind u meer informatie. Daar kunt  
u ook  terecht voor het reserveren van kaartjes voor de  
lunches. In verband met een beperkt aantal plaatsen 
voor de lunches is vooraf reserveren noodzakelijk.

BIJZONDERE RITTEN
• Halloween Griezel-Express 22 oktober
• Stamppottenrit 6 november
• Sinterklaas Pepernoten-Express 19 & 26 november
• Kerstdiner 27 december

Reserveren
Op onze website vindt u meer informatie. Daar kunt u 
ook terecht voor het reserveren van kaartjes voor deze 
bijzondere ritten. In verband met een beperkt aantal 
plaatsen is reserveren hiervoor noodzakelijk.

Stoomdepot | Dorpstraat 140 | 7361 AZ Beekbergen 
www.stoomtrein.org

1110



Ook dit jaar zijn er op Paleis Het Loo veel zomerse eve-
nementen en leuke tentoonstellingen. Op vier dins-
dagen kunnen de kleinste Oranje-fans meedoen aan 
de Prinsen- en Prinsessendagen. In de tuinen vindt de 
Parade van de Zomerkoning plaats en kinderen van 
ca. 5 t/m 12 jaar kunnen aan de slag in de ontwerp-
studio van Paleis Het Loo, waar ze kennismaken met 
vier koninklijke beroepen. Op woensdag, zaterdag en 
zondag zijn er weer rondleidingen naar het paleisdak!

De expositie ‘Koninklijke foto’s door Vincent Mentzel’ 
toont bijzondere beelden van de Koninklijke Familie 
en in de Audiëntiezaal zie je in een grote ‘kijkdoosvi-

PALEIS HET LOO

trine’ de ‘Zomerjurkjes’, waar de Oranjeprinsesjes Wil-
helmina en Juliana in speelden rond Het Loo.

In de tuinen zijn vanaf deze zomer 45 bijzondere tuin-
vazen te zien, gemaakt naar voorbeeld van originelen, 
die in de 17e eeuw zijn gemaakt voor de eerste bewo-
ners van Paleis Het Loo, koning-stadhouder Willem 
III en koningin Mary. In de presentatie ‘Blauw & Bont, 
Delfts blauw in de paleistuin’ wordt uitgelegd hoe 
deze vazen vervaardigd zijn.

Kijk voor meer info op: 
paleishetloo.nl/zomer 

SchatEiland in zicht…
Beleef een avontuurlijk dagje uit! Kom naar SchatEiland
Zeumeren, het grootste overdekte avonturenparadijs van
Nederland (ruim 5500 m2). Kinderen tot 12 jaar kunnen 
urenlang spelen en ontdekken, klimmen en klauteren, 
schatgraven en goud zoeken, springen en glijden, schieten 
met kanonnen, bootjes besturen en nog veel meer..
  
Het weer is nooit een probleem, want op 
SchatEiland Zeumeren…is het altijd zomer! 

 

Het eiland-gevoel
In een volstrekt unieke en sfeervolle locatie aan het water 
vaart SchatEiland Zeumeren u terug naar de Gouden Eeuw; 
een tijd van zeevaart, onbewoonde eilanden, 
verborgen schatten en piraterij.. Door de ruime opzet, 
de prettige akoestiek, de vele planten en warme lichtinval 
in het gebouw waant u zich voortdurend op een 
zonovergoten eiland. 

SchatEiland Zeumeren biedt kinderen en hun (groot)ouders 
een uniek dagje uit.   

schateiland-zeumeren.nl / tel. 0342 - 740740

Ontdek het grootste overdekte 

         avonturenparadijs!
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Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek in de wereld, door de combinatie van na-
tuur en kunst. Het is dé plek voor rust, bijzondere landschappen en wilde dieren. Maar er 
zijn ook veel georganiseerde activiteiten zoals rondleidingen, safari’s en evenementen.

DE HOGE VELUWE

Witte Fietsen
Er zijn meerdere mogelijkheden om het Park te verken-
nen: wandelend, fietsend of met de auto. Wanneer u 
besluit het Park op de fiets te verkennen, kunt u gebruik 
maken van uw eigen fiets maar ook op een gratis te  
gebruiken Witte Fiets. Er zijn er 1.800, verdeeld over de 
verschillende ingangen van het Park. Elke Witte Fiets 
is uitgerust met een kinderzitje. Maar er zijn ook Witte  
kinderfietsen én speciale huurfietsen.

Samen met de (klein)kinderen
In het Park is ook voor kinderen van alles te beleven voor 
een leuke en spannende dag. Denk bijvoorbeeld aan  
samen sporen zoeken van de wilde dieren in het bos. 
Dieren zoals herten, wilde zwijnen en moeflons lopen los 
rond in het Park.

Ieder weekend en in de schoolvakanties zijn er specia-

le kinderactiviteiten. Liever zelf op pad? Dan zijn bij het 
Bezoekerscentrum tal van leuke speurtochten en ontdek-
kingsroutes verkrijgbaar.

Musea in het Park
Middenin het Park ligt het beroemde Kröller-Müller 
Museum. Een paradijs voor Kunstliefhebbers.

Het Museonder, een ondergronds museum, geeft een 
verrassend beeld van alles wat er onder het aardopper-
vlak leeft.

In het noorden van het Park ligt het Jachthuis Sint Hu-
bertus; een van de belangrijkste monumenten in ons land. 
In het Jachthuis worden dagelijks rondleidingen verzorgd.

Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.hogeveluwe.nl

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is een nieuw type themapark.
22 hectare actief avontuur, natuur en cultuur. 

Van de makers van Dierenpark Emmen.

een
wereldsavontuur!

START JE EXPEDITIE OP WILDLANDS.NL

WERELDREIS 

IN 1 DAG

WILD basis adv A4 staand 3 fotos.indd   1 28-06-16   10:44
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MUSEA

Het Afrika Museum is gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige omgeving van Berg 

en Dal, bij Nijmegen. Naast regelmatig wisselende exposities toont het museum  

traditionele Afrikaanse objecten en een grote collectie hedendaagse Afrikaanse 

kunst. Voorwerpen die vertellen over de gebruiken en gewoonten van verschillende 

Afrikaanse volkeren. Ze maken nieuwsgierig naar de enorme culturele diversiteit 

die de wereld rijk is. In het Afrika Museum ontdek je dat we ondanks de verschillen, 

allemaal hetzelfde zijn.

AFRIKA MUSEUM

Buitenmuseum 
Wat het Afrika Museum bijzonder maakt is het buiten-
museum. Hier maak je kennis met de traditionele 
architectuur van volkeren uit Ghana, Lesotho, Mali, 
Kameroen en Benin. De ingerichte woonerven geven 
een beeld hoe het dagelijks leven er in de verschillen-
de landen uit kan zien. 

Kinderbeeldenbos 
Speciaal voor kinderen is er het kinderbeeldenbos. Een 
bos vol dieren uit Afrikaanse mythen waar je heerlijk kan 
klimmen en klauteren. 

Kijk voor een actueel overzicht van tentoonstellingen en 
activiteiten op www.afrikamuseum.nl 

Afrika Museum | Postweg 6 | 6571 CS Berg en Dal
Geopend van di t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In schoolvakanties ook op maandag geopend

• Paleis ‘t Loo (Apeldoorn)

• Bekijk de moderne kunst in het Kröller Müller 
 (Otterlo) 

• het  CODA (Apeldoorn), Museum voor geschiedenis
  en voor moderne en hedendaagse kunst

• het museum More (Gorssel), museum voor 
 Nederlands modern realisme 

Bent u geïnteresseerd in geschiedenis of kunst dan zijn er diverse mogelijkheden:

• het Afrika museum (berg en Dal) met kunst en 
 cultuur uit Afrika

• Voor een dagje uit met het hele gezin kunt u in 
 Hattem terecht bij het Anton Pieck museum, 
 Voerman museum en het Bakkerijmuseum

• het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum 
 (Terschuur), museum voor oude ambachten 
 met een verzameling van oud en antiek speelgoed.

Laat u meenemen langs de 160 verschillende oude ambachten, 
beroepen en winkeltjes. Het Museum neemt u mee naar de tijd 
dat er geen elektriciteit was, de meeste arbeid nog met de hand 
werd gedaan en men afhankelijk was van familie, vrienden en bu-
ren. Ook beroepen die in de loop ter tijd verdwenen zijn, zult u hier 
aantreffen. U zult ogen te kort komen... Voor de jeugd is er een in-
teressante en leerzame speurtocht aanwezig, deze krijgt de jeugd 
gratis bij de entree.

Oude Ambachten & Speelgoed Museum
Rijksweg 87 | 3784 LV  Terschuur (Gem. Barneveld, Gld.)
Tel.: 0342 - 46 20 60 | www.ambachtenmuseum.nl

Oude Ambachten & Speelgoed Museum
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ANTON PIECK MUSEUM: VERRASSEND VEELZIJDIG
Anton Pieck is ongetwijfeld de meest romantische Ne-
derlandse tekenaar van de 20e eeuw. Zijn kerstkaarten, 
boekillustraties en kalenderplaten zijn bekend bij een 
groot publiek. Deze be horen tot de vaste presentatie van 
het museum evenals een groot aantal reistekeningen en 
olieverven van zijn hand. Minder bekend maar zeker zo 
kunstzinnig is zijn grafisch werk, met o.a. litho’s, etsen, 
houtsneden en gravures, dat ook in het  museum te zien 
is. Daarnaast zijn er jaarlijks wisselende tentoonstel lingen 
met werk van Pieck en/of zijn geestverwanten. 

Deze zomer is in het museum de bijzondere tentoonstel-
ling: Jan Kruis, Multatuli’s Woutertje Pieterse, te be-
zichtigen tot 1 oktober 2016.

Vanaf oktober 2016 tot mei 2017 worden SPROOKJES 
van Anton Pieck en anderen geëxposeerd. Voor meer 
informatie en activiteiten in het  museum: www.anton-
pieckmuseum.nl

HATTEM

HATTEM TEN VOETEN UIT MAG U NIET MISSEN IN 
HET VOERMAN MUSEUM HATTEM!!
Jan Voerman Sr. was verknocht aan Hattem en zijn prach-
tige IJssellandschappen. Deze IJssellandschappen met 
de beroemde wolkenluchten kunt u zien in het Voerman 
Museum Hattem. Ook zijn zoon Jan Voerman jr. was een 
uitstekend schilder o.a. bekend van zijn Verkade-pren-
ten met bloemstillevens, die wij ook in onze collectie 
hebben. Deze zomer wordt de vaste collectie van Jo Kos-
ter getoond naast het werk van Stien Eelsingh in de ten-
toonstelling ‘Sterke vrouwen”. Beide dames schilderden 
o.a. het Staphorster boerenleven. 

Ons museum, gevestigd in twee prachtige herenhuizen, deelt de voordeur met het Anton Pieck Museum dat via  
de binnenplaats te bereiken is. U betaalt dus één entreeprijs voor twee musea! Een gezinskaart is € 17,-. Onze  
museumwinkel is vrij toegankelijk tijdens openingsuren. Dus komt u gezellig binnen om even te kijken. Meer informatie: 
www.voermanmuseumhattem.nl

HET LEUKSTE BAKKERIJMUSEUM VAN NEDERLAND
Op het noordelijkste puntje van de Veluwe aan de oever 
van de IJssel, in het pittoreske stadje Hattem staat het leuk-
ste Bakkerijmuseum van Nederland. Een museum dat bol 
staat van de lekkernijen en activiteiten voor jong en oud. 
Tijdens de schoolvakanties is het museum extra aantrek-
kelijk voor kinderen. Zij kunnen samen met ervaren bak-
kers zelf koeken bakken en het museum ontdekken met 
een spannende speurtocht. En de familievoorstellingen 
van Bakker Fred staan garant voor een onvergetelijke dag.

Ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten. 
Neem plaats in het sfeervolle ‘Opoes Gelag’ voor een vers 
kopje koffie of thee met iets lekkers uit eigen bakkerij.
Zie voor meer informatie: www.bakkerijmuseum.nl

Het oude Hattem, 
een bron van historie en cultuur

Op het meest noordelijke puntje van het Veluwemassief, op de grens met de IJssel en 

uiterwaarden ligt het ruim 700 jaar oude Hanzestadje Hattem. 

Het stratenpatroon en delen van de oude stadsmuur 
zijn nog geheel intact. Zo ook de schitterende gebou-
wen: de Grote of Andreaskerk met het Waaggebouw, 
het Stadhuis, de Dijkpoort en vele andere monumen-
ten. Hattem bruist van leven door het ruime winkelaan-
bod in de straten. Mode, kunst en antiek, nijverheid en 
vakman schap zijn te vinden in een straal van 300 bij 
300 meter en de bediening is zoals dat vroeger was, 

met persoonlijke aandacht. Na het winkel- en muse-
umbezoek is het goed vertoeven in de vele horecage-
legenheden en op de terrassen, waarbij ambachtelijk 
ijs en chocolade niet ontbreken. Ook voor de wande-
laars, fietsers en watersporters is er ruimte in en om 
Hattem.

Zie ook www.ronduithattem.nl
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ZOMER 
 Paleis Het Loo&
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Precies tussen Deventer en Zutphen staat het gloednieuwe en meteen ook grootste 

museum voor Modern Realisme. Museum MORE is een privé-initiatief van zakenman 

Hans Melchers. Meer dan 200 werken van toonaangevende Nederlandse realisten 

van de afgelopen 100 jaar zijn er te zien. Van Carel Willink tot Pyke Koch en van Jan 

Mankes tot Charley Toorop. 

MUSEUM MORE

Ze werden weleens ‘de beschaafde heren van de goede 
smaak’ genoemd. Expres een beetje dubbelop. Maar 
zoals dat hoort bij heren (en ook dames) van stand, 
doorstaat hun realistische kunst moeiteloos de tand des 
tijds. De kunstenaars uit de collectie van Museum MORE 
blinken uit in technische perfectie en grote ambachtelijk-
heid. Niet gehinderd door modegrillen bouwen ze vaak 
voort op een traditie van Hollandse Meesters, Vlaamse 
primitieven of Italiaanse Renaissance-kunst. Maar altijd 
op geheel eigen wijze. Hun werk kan mysterieus zijn, 
nietsontziend of juist een blik werpen op een werkelijk-
heid die niet van deze wereld lijkt.  

ALTIJD NIEUWE TOPKUNST
Museum MORE is net één jaar open en haalde al meer 
dan 100.000 enthousiaste bezoekers binnen. Ook 
de pers is lovend. Volkskrant, NRC en Telegraaf tippen 
MORE als aanrader met maar liefst vier sterren! Naast 
topkunst uit de eigen collectie van o.a. Carel Willink, 

Pyke Koch, Charley Toorop en Jan Mankes, zijn er altijd 
wisseltentoonstellingen te zien. 

INTIEME GRANDEUR
Het gebouw van MORE is een attractie op zich. Het is 
ontwerp van de beroemde architect Hans van Heeswijk 
straalt een intieme grandeur uit. Van Heeswijk was ook 
verantwoordelijk voor de verbouwing en aanpassing van 
de Hermitage, het Mauritshuis in en de nieuwe entree 
van het Van Gogh Museum. In 2017 opent MORE een 
tweede locatie in Kasteel Ruurlo. Hier zal leven en werk 
van Carel Willink centraal staan. 

Museum MORE
Dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur
Hoofdstraat 28 | 7213 CW Gorssel
Tel 0575-760 300 | www.museummore.nl

De Museumkaart is geldig + € 3,- entreetoeslag
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Wie de toegangslaan tot het museum in Otterlo oprijdt, betreedt het voormalige land-

goed van de Duitse Helene Müller en de Nederlandse industrieel Anton Kröller. Het park 

omvat 5.500 hectare bos, heide, grasvlakten en zandverstuivingen en is het leefgebied 

van herten, moeflons en wilde zwijnen. Je kunt het park wandelend of per gratis witte 

fiets ontdekken, om vanzelf uit te komen bij het Kröller-Müller Museum, één van de 

mooiste schatkamers die ons land rijk is. Het echtpaar was dan ook één van de rijkste 

families van die tijd. 

Helene begon in 1907 met het verzamelen van kunst-
werken uit voornamelijk het begin van de twintigste 
eeuw. Ze kocht schilderijen, tekeningen, prenten en 
beeldhouwwerk van grote namen als Redon, Monet, 
Seurat, Braque, Picasso en Mondriaan. Helene bewon-
derde Vincent van Gogh het meest van alle kunstenaars 
in haar collectie. Daarom bezit het museum met bijna 
90 schilderijen en ruim 180 tekeningen de op een na 
grootste Van Goghverzameling ter wereld. 

Nieuw zicht op de beeldentuin van het 
Kröller-Müller Museum
Het Kröller-Müller Museum heeft een van de grootste 
beeldentuinen van Europa. Een buitenzaal van 25 ha met 
ruim 160 sculpturen. De beeldentuin is min of meer te 
verdelen in drie fases van ontwikkeling. De eerste fase is 
een klassieke presentatie volgens een chronologische op-
bouw van vooral moderne meesters als Aristide Maillol, 
Auguste Rodin, Henry Moore en Barbara Hepworth. Op 
gazons, in paviljoens en in de vijver. De rhododendron-
kamers en het beeldenbos, vormen fase twee: je moet 
op zoek naar de sculpturen en daarvoor de aangelegde 

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
BLIJFT VERRASSEN!

paden zelfs verlaten. De derde fase van de beeldentuin 
kenmerkt zich met werken die zelfs te betreden zijn of in 
gebruik zijn te nemen door het publiek. Een voorbeeld 
hiervan is Jardin d’émail van Jean Duffet, de lieveling van 
het publiek. 

Een oase midden op de Veluwe
Deze zomer presenteert het Kröller-Müller Museum 
een monumentale ingreep in de beeldentuin. Voor het 
eerst sinds 2012 is een bijzonder, groots en aandacht 
vragend nieuw werk te zien. Met 3300 vierkante meter 
zand en 45 verschillende gewassen creëert de Franse 
kunstenaar Pierre Huyghe een imposant werk: La Saison 
des Fêtes. 

Met La Saison des Fêtes wordt een sterke nieuwe impuls 
aan de beeldentuin gegeven. Op een terrein van 3750 
m2 verrijst een heuvellandschap. Heuvels van zand en 
aarde met allerlei begroeiing omgeven een cirkelvor-
ming tuin met gewassen die op een bepaald tijdstip 
van het jaar in bloei staan om een reeks (inter)nationa-
le feestdagen te vieren. Zoals rozen met Valentijnsdag, 
narcissen met Pasen, kersenbloesem met het Japanse 
feest Hanami en natuurlijk specifieke kerstplanten met 
Kerstmis. Met in het midden van de cirkel een palm-
boom, die boven alles uittorent. 

Naast dit nieuwe werk van Pierre Huyghe is er veel meer 
te ontdekken in de omvangrijke beeldentuin. Beelden 
van beroemde kunstenaars als Jacques Lipchitz, Richard 
Serra, Jan Fabre, Joep van Lieshout en niet te vergeten de 
paviljoens van Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck, juweel-
tjes uit de jaren zestig, zijn niet te missen. Net als het op-
vallende witte beeld Drijvende sculptuur van Marta Pan 
met de speciaal daarvoor ontworpen vijver is na bijna 55 
jaar nog steeds één van de hoogtepunten.

Het Kröller-Müller Museum en de 
beeldentuin zijn het hele jaar geo-
pend van dinsdag tot en met zon-
dag en op feestdagen van 10.00 - 
17.00 uur (op 1 januari gesloten). 
De beeldentuin sluit om 16.30 uur. 

Het museum is geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Voor tickets en meer informatie: 
www.krollermuller.nl
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Van museum tot café en winkel, van kinderatelier tot workshops en FabLab: je vindt het 

allemaal in CODA. Het is dé plek in Apeldoorn waar genieten, ontmoeten en cultuur on-

der één dak zijn samengebracht en waar het vertellen, tonen en bewaren van verhalen 

centraal staat.

CODA MUSEUM

CODA is verleidelijk
CODA Museum is de plek voor wisselende tentoonstel-
lingen van moderne beeldende kunst, hedendaagse 
mode- en kunstenaarssieraden en kunst van en op pa-
pier. Ook thematische tentoonstellingen of presentaties 
die verhalen over de geschiedenis van Apeldoorn en 
omgeving maken een belangrijk onderdeel uit van de 
programmering. Kortom, CODA Museum is een plek vol 

inspiratie, prikkeling en creativiteit. Kom naar CODA Mu-
seum en laat je verleiden!

CODA is verrassend
CODA Junior is voor jonge bezoekers dé plek om te be-
leven en te ontdekken. Duik in de boekenkast en beland 
via de Boekenbuis in een fantastische wereld met leuke, 
interactieve kindertentoonstellingen, een Veluws land-
schap met uitkijktoren en een gamezone. Met een van 
de vele workshops in CODA FabLab leer je werken met 
de lasersnijder of de 3D-printer.

CODA is genieten
Geniet in CODA Café van een goede kop koffie, een fris-
se salade of een smakelijk twaalfuurtje met soep van 
de dag. Bij mooi weer is het terras de perfecte plek om 
even uit te rusten. Met gratis WiFi en een grote stapel 
tijdschriften of kranten kun je hier heerlijk zitten. 

In CODA Winkel vind je de mooiste cadeaus, zoals siera-
den, tassen, ansichtkaartensetjes en boeken. 

CODA is goed bereikbaar
CODA ligt in het centrum van Apeldoorn, op loopafstand 
van het station en met bushaltes voor de deur. De te-
genoverliggende parkeergarage maakt CODA ook met 
eigen vervoer optimaal bereikbaar. Je kunt een bezoek 
aan CODA daarom goed combineren met een dagje 
winkelen in het centrum van Apeldoorn. 

Tentoonstellingen 2016
Op het programma van CODA Museum in 2016 staan 
o.a. de volgende exposities:
• Vernieuwd Verleden
• What Remains
• Private Confessions - drawings & jewellery
• Juwelen CODA Collectie
• Verloren Banden
• Kindertentoonstelling(en) in CODA Museum 
 en CODA Junior

Meer weten? 
Kijk op www.coda-apeldoorn.nl. 
Of volg CODA op Twitter (@CODAapeldoorn),
Facebook via facebook.com/CODAapeldoorn 
en Instagram via instagram.com/CODAapeldoorn

Wist je dat…
• CODA Junior gratis toegankelijk is?
• CODA Museum t/m 17 jaar gratis toegankelijk is?
• CODA Museum met een Museumkaart ook gratis 
 toegankelijk is?

Vosselmanstraat 299 | 7311 CL | Apeldoorn
Tel.: +31 (0)55 5268518 | www.coda-apeldoorn.nl

CODA: een dagje uit voor jong en oud
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JULI

16, 23 en 30 juli 
Harderwijk Live
Harderwijk

24 juli
Summerloverz Festival 
Apeldoorn

26 juli
Prinsen en Prinsessendagen op Het Loo
Apeldoorn

29 t/m 31 juli
Lepeltje Lepeltje
Apeldoorn

AUGUSTUS

02 augustus
Prinsen en Prinsessendagen op Het Loo
Apeldoorn

03, 10 & 17 augustus
Braderie
Hoenderloo

05 t/m 21 augustus 
NJO Muziekzomer 
Gelderland - http://www.muziekzomer.nl 

12 t/m 20 augustus
Openlucht Filmfestival
Apeldoorn

09, 10 en 11 september
Gouden Lepel 

17 september
Luchtlandingen 
Ginkelse Heide 

17 - 18 september
Blije Bietjes Foodfestival
Harderwijk

17 september
Hoenderrun
Hoenderloo

24 september
Artistiek Nusnpeet
Nunspeet

OKTOBER 

01 en 02 oktober 
Wilddagen 
Vierhouten 

01 - 31 oktober
Kunstfestival
Ede

08 oktober
Kinderboekenweekfeest
Apeldoorn

14 t/m 23 oktober
Roots in The Woords
Apeldoorn

22 oktober
Gelderse museum dag
Putten

EVENEMENTEN

20 augustus 
Dance muziekfestijn Securitas ‘Feel the 
Beat’ XL
Ede

06, 13 en 20 augustus 
Harderwijk Live
Harderwijk

20, 25, 26 & 27 
Rock’in Parkweg Festival
Ede

31 augustus t/m 04 september 
Theaterloodsfestival
Radio Kootwijk

SEPTEMBER 

01 t/m 30 september 
Bronstexcursie 

02 t/m 04 september
Kunstroute Noordwest Veluwe 2016 
Elburg

03 en 04 september
Stoomtreinenfestival  Terug naar toen
Beekbergen   

07 september
Kinderbronstexcursie

08, 09 en 10 september
Botterdagen
Elburg 

09 en 10 september
Horse Event      
Ermelo

NOVEMBER

05 - 06 november
Winterfair
Bennekom

12 november
Sinterklaas intocht 
Hoenderloo

16 november
Sinterklaas intocht 
Apeldoorn

19 - 20 november
Zevenheuvelenloop
Nijmegen

24 t/m 27 november 
AFAS Tennis Classics
Apeldoorn

27 t/m 30 november 
De Wintertuin 
Nijmegen

DECEMBER

01 - 11 december
Jumping Achterhoek
Vragender

10 december
Kinderverhalen door Berbar
Otterlo 
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