
1

N
um

m
er

 0
5

 • 
2

0
1

9
 • 

om
ge

vi
ng

 R
ab

bi
t H

ill

de Veluwe
TIPS - INFORMATIE - UITJES - MUSEA - ACTIVITEITEN - EVENEMENTEN 

P10 
ONZE TIPS

P34 
HOGE VELUWE

P38
HANZESTEDEN



32

In mijn jeugdjaren reed ik met mijn 

ouders met grote regelmaat vanuit de 

Randstad richting de Veluwe. Wanneer 

wij bij Nieuw-Milligen van de A1 afdraai-

den, en ik ter hoogte van Rabbit Hill het 

autoraampje opendraaide, was het de 

geur van dennen die mij een gevoel van 

thuiskomen gaf. 

Dit eindeloze gebied met zijn woeste 

stuifzanden, paarse heidevelden en 

uitgestrekte bosgebieden leverde ons 

gezin de broodnodige natuurbeleving 

tijdens de weekenden en vakanties. We 

logeerden soms op één van de Landal-

parken, die toen nog niet zo heetten, en 

we maakten lange wandelingen waarbij 

wij bijna altijd oog in oog kwamen met 

het grote wild. 

Het heeft mij gevormd tot wat ik nu 

ben: boswachter op Het Nationale Park 

De Hoge Veluwe. Deze schatkamer van 

de Veluwe met zijn fascinerende land-

schappen, de Witte Fietsen en het Kröl-

ler-Müller Museum is al meer dan 36 

jaar mijn thuis en werkplek. 

De liefde voor de Veluwe is met de ja-

ren alleen maar groter geworden en het 

maakt mij blij dat ik dit in mijn werk aan 

jong en oud kan overbrengen. 

Het grootste aaneengesloten natuur-

gebied van Nederland heeft naast de 

geur van dennen nog zo ontzettend veel 

meer te bieden. Geniet ervan, en ik ben 

ervan overtuigd dat u zich net als ik thuis 

zal voelen op de Veluwe.

WELKOM OP DE VELUWE!

Bewonder de reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen in Ouwehands 

Dierenpark Rhenen, aan de rand van de Veluwe! Betreed de 

mystieke wereld van Pandasia en ervaar de Chinese sfeer. 

Ontmoet de reuzenpanda’s en vervolg je reis door Pandasia, 

dat in traditioneel Chinese stijl is gebouwd. Leer hier 

meer over de unieke reuzenpanda en de andere 

Aziatische diersoorten.

VOL DIERBARE ONTMOETINGEN
Sta ook neus aan neus met de ijsberen, loop onder de 

slingerende orang oetans door en bespied de beren in 

Expeditie Berenbos. Bewonder de Afrikaanse olifanten, 

ga op avontuur in Gorilla Adventure én hang de beest uit in 

RavotAapia, Europa’s  grootste overdekte speeljungle!

NU TE ZIEN… 
REUZENPANDA’S!

TICKETS
VERKRIJGBAAR

BIJ DE 
RECEPTIE

Panda Visual-LANDAL 210x297#1.indd   1 13-12-18   13:24
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Landal Rabbit Hill is dé perfecte locatie 

om de Veluwe te ontdekken en te 

genieten van al het moois dat de natuur 

u te bieden heeft. Daarnaast kent deze 

regio een grote verscheidenheid aan 

attractieparken.  

Wat zijn nou die kleine pareltjes in de 

omgeving waar u thuis vol enthou sias-

me over zult vertellen? Onze regio-am-

bassadeurs vertellen u  graag waar u 

de beste Veluwebeleving kunt ervaren.  

Pittoreske Veluwse dorpjes, prachtige 

oude landschappen en volop natuur.  

Mocht u entreekaarten willen aanschaf-

fen, dan  kunt u deze bij onze receptie 

in veel gevallen tegen een gereduceerd 

tarief kopen.    

Speciaal voor ouders met kinderen 

hebben we een leuke educatieve 

wandelroute laten ontwikkelen: het 

Wilde- dierenpad van ca 1.5 km lengte. 

Het opdrachtenboekje is verkrijgbaar  

bij de receptie. Na afloop ontvangen  

de kinderen een heus Wilde-Dierendi-

ploma. Voor de kinderen die echt alles 

van de natuur op de Veluwe willen 

weten  is EVERT, Het Groot Veluwe  

vakantie DoeBoek te verkrijgen bij  

receptie en onze vernieuwde Parkshop.  

De Parkshop heeft een ruime keuze  

aan regionale producten en een brood-

afdeling waar onze medewerkers elke 

ochtend met veel plezier verse broodjes 

voor u bakken. Ook kunt u hier terecht 

voor uw dagelijkse boodschappen of het 

reserveren van gourmetschotels.

Onze IndoorSpeelhal is onlangs  

voorzien van een uitdagend netten-

parcours voor jong en oud. Een enorme 

blikvanger centraal in de hal. Daarnaast 

is er een pannaveld voor de sportieve 

kinderen, een  horecacounter, gratis wifi 

en voldoende zitplaatsen voor ouders.   

Bent u al in ons nieuwe restaurant  

geweest? U kunt hier in alle rust  

genieten van een heerlijke espresso, 

lunch of diner. Onze medewerkers 

staan voor u klaar. Het is aan te bevelen 

om voortijdig te reserveren. 

De Landal App voorziet in allerlei  

informatie en biedt u tevens de  

mogelijkheid om een reservering te 

maken voor een activiteit of een tafel  

in ons restaurant. U kunt deze app  

gratis downloaden in de app store. 

Mocht u tijdens uw verblijf een vraag 

of opmerking hebben, loopt u dan

gerust even langs bij de receptie. 

Zij zullen u graag te woord staan.      

 

Welkom op Landal Rabbit Hill, 
                     WELKOM  OP DE VELUWE

Namens alle collega’s wens ik u een prettig verblijf toe,

Met Veluwse groet,

Martin Bes

General manager

Landal Rabbit Hill   

Facts & Figures

Onze accommodaties 

zijn gezellig ingericht 
en zijn 

voorzien van 
alle gemakken

Ons park heeft
290 bungalows,

14 mobile homes,
4 chalets en 5 safaritenten

Check snel 
de super handige

Landal app!

Wist u dat de Veluwe 
het hoogste attractiedichtheid

 van Nederland heeft?

Als gast op ons park 
kunt u gratis gebruik 

maken van het wifi-netwerk 
in ons restaurant 
en IndoorSpeelhal

Wij hebben een 
geheel vernieuwd 

indoor speelhal, restaurant, 
horeca concept en parkshop!

Apeldoorn, de stad van Paleis het Loo, 
Apenheul en het prachtige park Berg en Bos. 

De binnenstad biedt voldoende 
mogelijkheden om gezellig te winkelen.

Arnhem; de stad van Een Brug te Ver.
De stad met een oorlogsverleden en een gezellige binnenstad met leuke winkeltjes 
en diverse horeca gelegenheden.

Daarnaast hebben 
wij ook nog 

135 camping plaatsen
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Goedereede

Schoorl
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Hoenderloo

Lisserbroek
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Valkenburg
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't Veld

Nieuwerkerk 
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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
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Vierlingsbeek
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Nieuw-Amsterdam
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Harreveld

Zegveld

Oostburg
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Someren
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Oirsbeek
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Wanssum
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Den Hoorn
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Overloon

Wateringen
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Zuid-
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Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst
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Wehe-
Den Hoorn
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Lievelde
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Den Dolder

Saasveld
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Nieuwkuijk
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Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum
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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

Wessem

Nispen

Arnemuiden

Oostzaan

Steenwijkerwold

Ferwert

Varsseveld

Heusden

Sint-Maartensdijk

Bleiswijk

Noordwolde

Monster

IJsselmuiden

Diepenheim

Bergschenhoek

Beek

Woudenberg

Neer
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Vries

Hoogersmilde

Wagenborgen

Nieuw-Weerdinge

Wouw

Beekbergen

Sluis

Serooskerke

Elsloo
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Hoogerheide

Drunen
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Ossendrecht
Sevenum

Otterlo
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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

Midwolda

Steenderen

Beek

Westwoud

Heerjansdam

Vogelwaarde

Zandvoort

Aduard

Heukelum

Oudeschild

Buren

Engelen

Ederveen

Berkel-Enschot

Diever

Axel
Aardenburg

Almen

Wirdum

Middelharnis

Haps

Grootegast

De Krim

Ravenstein

Minnertsga

Vorden
Soesterberg

Ewijk

Maarssen

Sint Jansteen

Vessem

Geertruidenberg

Gemonde

Zoutelande

Oudemirdum

De Harkema

Blaricum

Lemelerveld

Vuren

Amerongen

Bergentheim

Marum

Boekelo

Ruinerwold

Bellingwolde

Hummelo

Breskens

Lith

Ursem

Sluiskil

Venhuizen

Ballum

Kloosterzande

Obdam

Assendelft

Elspeet

Stroe

Schijndel

De Steeg

Boven-Hardinxveld

Eersel

Urmond

Medemblik

Hulsen

Neck

Herwijnen

Heeze

Schaijk

Valburg

Harmelen

Gasselte

Oosteinde

De Lier

Tuitjenhorn

Breezand

Westkapelle

Balk

Horst

Appelscha

De Bilt

Den Ham

Schimmert

Wedde

Brakel
Stellendam

Limmen

Leende

Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn

Oostkapelle

Hapert

Schipluiden

Hollandscheveld

Tegelen

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

Vijfhuizen

Heythuysen

Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek

Wissenkerke

Lewedorp

Waspik

Noordwijk aan Zee

Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske

Seisbierum

Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum

Koudum

Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam

Nuland

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

Noordwijkerhout

Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg

Liessel

Bennekom

Heumen

Waardenburg

Peize

Oirschot

Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef

Smilde

Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen

Nieuwe Pekela

Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle

Molenhoek

Doornenburg

Hoogwoud

Veenhuizen

Kollumerzwaag

Moerkapelle

Hansweert

Olst

Harskamp

Beesd

Heel

Nieuwveen

Panningen

IJlst

Linschoten

A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen

Heenvliet

Bemmel

Cadzand

Gemert

Wommels

Bunde

De Rijp

Sint-Annaland

Westerbork

Middenmeer

Nieuw-Wehl

Woudrichem

Marrum

Achterveld

Harkstede

Overasselt

Zoeterwoude-
dorp

Posterholt

Sleeuwijk

Giessen

Havelte

De Westereen

Delden

Barger-
Compascuum

Yerseke

Heeten

Vinkeveen

Loenen

Moordrecht

Slochteren

Maasbracht

Abbenbroek

Aerdenhout

Zwartsluis

Schiermonnikoog

Koudekerk a/d Rijn

Heijen

Ruinen

De Lutte

Nieuweschans

Hengelo

Wergea

Grijpskerk

Lunteren

Dwingeloo

Wognum

Angerlo

Sint-Anne

Wemeldingen

Bunnik

Annen

Ooij

Vaals

Schoonhoven

Bakhuizen

Geervliet

Oldehove

Laren

Melick

Bathmen

Erica

Gulpen

Leersum

Austerlitz

Brummen

Bruinisse

Sint-Willebrord

Herckenbosch

Kudelstaart

Andijk

Rossum

Stompetoren

Nijeveen

Margraten

Rouveen

Stolwijk

Vaassen

Den Bommel

Niekerk

Hoogkarspel

De Wijk

Glanerbrug

Blijham

Drempt

Bergambacht

Made

Vlodrop

Heinenoord

Buitenpost

Nes

Terheijden

Wolfheze

Zwartewaal

Oud-Gastel

Ellecom

Sint-Niklaas

Lokeren

Temse

Eeklo Berchem

Boom

Lier

Schoten

Kapellen

Herentals
Mol

Lommel Neerpelt

Peer
Bree

Beveren

Eschweiler

Jülich

Würselen

Heinsberg

Goch

Weeze

Kevelaer

Geldern

Rees

Vreden

Stadtlohn

NordenBorkum

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Stede Broec

Kalmthout

Beuningen

Maaseik

Raamsdonksveer

Maarssenbroek

Bunschoten-
Spakenburg

Naarden

Beek en Donk

Bavel

Ulvenhout

Teteringen

Aalten

Emmeloord

Den Burg

Terneuzen

Franeker

Aalsmeer

Dokkum

Goor

Ommen

Brunnsum

Wageningen

Gouda

Waddinxveen

Bladel

Venray

Eelde-
Paterswolde

Lichtenvoorde

Zuidhorn

Driebergen

Coevorden

Barneveld

Leerdam

Soest

Goes

Blerick

Enschede

Harlingen

Groenlo

Velp

Veghel

Schagen

Veldhoven

Burgum

Alphen a/d
 Rijn

Dalfsen

Tiel

Denekamp

Schiedam

Druten

Valkenswaard

Geleen
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Tips ons team!van

Jilly Ulfman

Hanzesteden

De Veluwe is een prachtige omgeving. In Nederland bevinden zich 9 Hanzesteden, waarvan er een 

aantal in de buurt van Landal Rabbit Hill gelegen zijn. Harderwijk, Elburg en Hattem zijn zelfs  

door het water met elkaar verbonden. Elburg is een echt visserplaatsje omringd met prachtige  

wallen, visrijke grachten en delen van de oude stadsmuur. Hattem heeft maar liefst drie musea, 

een echt schildersstadje Harderwijk typeert zich door zijn sterren restaurants, zonder BN’ers!  

Maar ook genieten van een rondvaart of dolfijnen kijken bij het Dolfinarium. Zoals u leest heeft  

elke Hanzestad zijn eigen authentieke sfeer en charme! Bezoek de steden en maak een Hanzestads-

wandeling. Kom shoppen in oude straatjes, cultuur snuiven tussen monumentale panden en een 

lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen.

Evaly Stoffels

Klompenpad Uddel 10, 16, 18 km

Ontdek het mooie buitengebied van Uddel. Wandel door het prachtige bos en de heide 

van Kroondomein het Loo, langs het Uddelermeer en een middeleeuwse schans. 

Laat u verrassen door dit bijzondere afwisselende landschap. Klompen aan, rugzak op en gaan! 

U kunt kiezen uit 10, 16 of 18 kilometer wandelen. Het startpunt is bij Theehuis het Uddelermeer.

Verboden voor honden: Het wandelpad loopt gedeeltelijk over particulier terrein, 

waar soms vee loopt. Om de dieren niet te verstoren vragen we om uw begrip. 

Liane Nordkamp

De Dierenbegraafplaats Kroondomeinen

Als echte dierenliefhebber ben ik er erg trots op u te mogen vertellen dat er bij de  

Kroondomeinen, in de paleistuin van Paleis het Loo in Apeldoorn een speciale  

Dierenbegraafplaats is. Hier liggen de dieren van de Koninklijke familie begraven. 

Het gaat hier voornamelijk om de paarden en honden. Bv het eerste rijpaard van Juliana.

Hoe mooi is het dat deze dieren een waardig afscheid hebben gekregen en de familie  

ze nog altijd kan bezoeken.

Ontdek meer in de Veluwe

8
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MUST SEE - Onze top 5!

• Paleis Het Loo

Meer dan 300 jaar woonden en werkten 

de Oranjes op Paleis Het Loo. Wat begon 

als een jachtverblijf voor een stadhouder 

groeide uit tot een paleis voor een ko-

ning. Er werd verbouwd, gemoderniseerd, 

kunst verzameld en een tuin ontworpen. 

De Oranjes ontvingen er hun gasten, voor 

vertier en zaken. De tuinen werden ge-

bruikt om in te flaneren en te genieten 

van exotische bloemen en planten. Bin-

nen vonden koninklijke diners plaats, ge-

serveerd op prachtige serviezen. Een rijk 

en royaal verleden dat terug te zien is op 

Paleis Het Loo.

• 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 beleve-

nis die alle zintuigen prikkelt. Het muse-

um is een paradijs voor ervaren kunstlief-

hebbers en onbevangen nieuwkomers. 

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 

zalen. Uitgeleende meesterwerken berei-

ken wereldwijd een miljoenenpubliek.

• Kastelen op de Veluwe
De Veluwe is rijk aan kastelen en land-

huizen. Enkele daarvan kun je bezoeken 

om zo kennis te maken met het leven, de 

architectuur en kunst van vroeger tijden. 

Andere zijn alleen van buitenaf te bewon-

deren, zoals Kasteel De Vanenburg, Land-

goed Oldenaller en Kasteel Middachten. 

Maar vrijwel allemaal maken ze onderdeel 

uit van prachtige uitgestrekte landgoede-

ren 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 monumentale 

panden en een lekker hapje eten op een 

van de vele gezellige pleinen. De Veluw-

se Hanzesteden Hattem, Harderwijk en 

Elburg hebben alle hun eigen charme en 

identiteit. De roemrijke geschiedenis van 

het middeleeuwse Hanzeverbond heeft 

overal zijn sporen achtergelaten en de 

plaatsen omgetoverd tot toeristische trek-

pleisters. De meeste Hanzesteden zijn in 

één dag te bezoeken, maar lenen zich ook 

uitstekend voor een meerdaags verblijf.

• 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 activiteiten 

als excursies, rondleidingen, workshops 

en evenementen. De overweldigende 

natuur van het 5.500 hectare tellende 

park is ook op eigen gelegenheid te ver-

kennen. De verschillende landschappen 

wisselen elkaar continu af; tijdens een 

tocht door het park kom je door gevarieer-

de bossen, maar ook over heidevelden, 

grasvlakten en buitenlands aandoende 

stuifzandgebieden. 

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, stuw-
wallen, maar ook randmeren, vele sprengen 
en meren. Afwisselender kan het bijna niet! 
In een van de vele dagrecreatiegebieden 
kun je heerlijk wandelen, 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 diversiteit. Trappend door de 

bossen, langs heidevelden, vennetjes en 

stuwwallen ontdek je de grootse natuur, 

maar valt je oog ook op ieder detail. De 

Veluwe is wellicht het mooiste fietsge-

bied van Nederland. Of je nu heerlijk wil 

genieten van een ontspannende fietstocht 

via het fietsknooppuntennetwerk of dat je 

je juist lekker actief wil inspannen op de 

mountainbike of wielrenfiets, de Veluwe 

biedt het geschikte terrein. Wil je een vlak 

parcours of juist heuvelachtig, over bospa-

den 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 sprengen en 

beken zijn er meer dan 100 plassen en 

meertjes te vinden, waaraan prachtige re-

creatiegebieden liggen. De Veluwerand-

meren, een aaneenschakeling van meren 

aan de noordwestzijde van de Veluwe, 

zijn het bekendst. Door het ondiepe water 

is het uitermate geschikt voor de begin-

nende watersporter.

• Eindeloos wandelen
De Veluwe is prachtig. Heuvelachtig, ge-

varieerd en uitgestrekt. Met verschillende 

soorten bos, heidevelden en zandvlakten. 

Rust en ruimte maar ook een bijzondere 

cultuurgeschiedenis. Dit alles maakt dat 

je heerlijk eindeloos kunt wandelen op de 

Veluwe. En dat elk seizoen! Kies uit vele 

wandelroutes en wandeltochten. Alle-

maal heel dichtbij, gewoon in Nederland! 

De indrukwekkende landschappen ma-

ken ook hardlopen op de Veluwe tot een 

zeer bijzondere beleving. Er worden jaar-

lijks diverse Veluwelopen en Veluwetrails 

georganiseerd. Een prachtige ervaring!

• Klimmen!
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 verleggen. Voel 

de adrenaline stromen. Breng een bezoek 

aan een van de klimbossen op de Veluwe. 

Een unieke en enerverende belevenis voor 

jong en oud!

• Ontdek de Veluwe te paard!
De Veluwe staat bekend om haar uit-

stekende wandel- en fietsroutenetwerk. 

Minder bekend is dat de Veluwe ook een 

uitgebreid netwerk van ruiter- en menpa-

den heeft. Paardeneigenaren en paarden-

liefhebbers komen dan ook volop aan hun 

trekken op de Veluwe. De regio is uiterma-

te geschikt om tochten van een of meer-

dere dagen te maken. Er zijn volop rust-

plaatsen voor zowel ruiters als paarden 

en hun aanspanningen als ook stallingen 

voor degenen die willen blijven overnach-

ten. Er zijn zelfs veel accommodaties op 

de Veluwe te vinden waar zowel ruiter als 

paard kunnen overnachten.

EEN must 
                OP DE Veluwe!
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Een lijstje om niet te vergeten

t/m 31 maart
Maria Barnas:

’Song for three rooms’

Locatie: Otterlo

www.krollermuller.nl

t/m 28 april
Barry Flanagan

Locatie: Otterlo

www.krollermuller.nl

27 januari t/m 19 mei
‘Het Geheim van de Meester’

Museum MORE in Gorssel

www.museummore.nl

2 februari  
Winterwandeling

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

16 februari t/m 5 mei
‘With us in the nature’

Locatie: Otterlo

www.krollermuller.nl

26 februari
Sagen & Legenden

Nationaal park De Hoge Veluwe

www.hogeveluwe.nl

April t/m september
Trap, Proef & Beleefroute 

www.vvvputten.nl

3 april 
Opening museumseizoen

Museum de Tien Malen 

Tijdelijke expositie ‘2e Wereldoorlog’

Locatie: Putten

www.detienmalen.nl

v.a. 12 april
Reis om de Wereld

Zandsculpturenfestijn

www.zandsculpturen.nl

13 april 
Nationale Museumweek

Locatie: Putten

www.detienmalen.nl

22 april 
Museum De Tien Malen  

Extra opening (2e Paasdag)

Locatie: Putten

www.detienmalen.nl

DIERENPARK AMERSFOORT
Kijk je ogen uit bij de dierbewoners en leef je uit in het bos. 

In de Amersfoortse dierentuin hoef je helemaal niet netjes 

op het pad te lopen. Klauter boven de beer, kruip onder de 

hyena’s door en duik op bij de leeuwen. Wie kan er  

beter slingeren, de apen of jij? Probeer het uit en stel al  

je vragen aan de dierverzorgers.  

De echte waaghalzen kunnen op woensdagmiddag of in het 

weekend een vogelspin over hun hand laten lopen. In de 

school vakanties is het bosrijke park nóg leuker, want dan zijn 

er extra activiteiten te beleven. Wanneer kom jij op bezoek?

Barchman Wuytierslaan 224 

3819 AC Amersfoort 

T. 033-4227100

www.dierenparkamersfoort.nl 

Ontdek dé dierentuin voor kinderen! 

bij ‘t Veluws Zandsculpturen Festijn
Beleef een “Reis om de wereld”

Oude Barnevelderweg 5 • Garderen • (0577) 46 24 72 • zandsculpturen.nl

Openingstijden:
12 april t/m 2 november

ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur 
zondag gesloten

Toegangsprijzen:
13 jaar en ouder € 9,50 

6 t/m 12 jaar € 4,50 
t/m 5 jaar gratis

12 april 
t/m 

2 november
2019

Gratis parkeren

Gedeeltelijk overdekt

Rolstoeltoegankelijk

Met expositie schilderijen

Lente
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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 gebouwen: de Grote of 

Andreaskerk met het Waaggebouw, het 

Stadhuis, de Dijkpoort en vele andere 

Anton Pieck is ongetwijfeld de meest 

romantische Nederlandse tekenaar van 

de 20e eeuw. Zijn kerstkaarten, boekil-

lustraties en kalenderplaten zijn bekend 

bij een groot publiek. Deze behoren tot 

de vaste presentatie van het museum 

evenals een groot aantal reistekeningen 

en olieverven van zijn hand. Minder be-

kend 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 tentoonstellingen 

Jan Voerman sr. was verknocht aan Hat-

tem en zijn prachtige IJssellandschap-

pen. Deze IJssellandschappen met be-

roemde wolkenluchten kunt u zien in 

het Voerman Museum Hattem. Ook zijn 

zoon Jan Voerman jr. was een uitstekend 

schilder, o.a. bekend van zijn Verka-

de-prenten met bloemstillevens, die het 

museum ook in haar collectie heeft. 

Daarnaast zijn er de wisselexposities. Tot 

half april is er de de expositie ‘Pittoresk 

Hattem, getekend en geschilderd door 

bekende kunstenaars door de eeuwen 

heen’. Daarna volgt de zomertentoont-

Wie van de geur van versgebakken brood 

houdt, kiest voor een bezoek aan het Ne-

derlands Bakkerijmuseum. In bakkerijen 

van toen en nu laten bakkers zien hoe het 

lekkerste brood en banket gemaakt wordt. 

Voor individuele gasten zijn er dagelijks 

humoristische broodshows. Groepen 

kunnen een keuze maken uit leerzame 

bakactiviteiten. Kinderen spelen iedere 

zaterdag en tijdens schoolvakanties een 

Anton Pieck Museum: verrassend veelzijdig

‘Hattem ten voeten uit’ mag u niet missen 
in het Voerman Museum Hattem

Nederlands Bakkerijmuseum Hattem

monumenten. Hattem bruist van leven 

door het ruime winkelaanbod in de ge-

zellige straat en stegen. Mode, kunst en 

antiek, nijverheid en vakmanschap zijn  

te vinden in een gebied van 300 bij 300 

meter. De bediening is zoals dat vroeger 

was, met persoonlijke aandacht. Na het 

winkel- en museumbezoek is het goed 

vertoeven in de vele horecagelegenhe-

den en op de terrassen, waarbij ambach-

telijk ijs en chocolade niet ontbreken. 

Ook voor de wandelaars, fietsers en wa-

tersporters is er ruimte in en om Hattem.  

Zie ook www.ronduithattem.nl

met werk van Pieck en/of zijn geest-

verwanten.

Tot 30 april 2019 is er een expositie  ‘Klei-

ne IJsbeer en andere helden van Hans de 

Beer’ van illustrator Hans de Beer.

Vanaf 19 mei tot en met 31 oktober 

2019 vindt een tentoonstelling plaats 

van het werk van botanisch tekenaar 

Jan neke Brinkman-Salentijn met als 

titel: ‘Pluk het seizoen! De vier jaarge-

tijden in bloei’.

stelling ‘Sybil Heijnen en de koeien van 

de Hoenwaard’. Voor de herfstexpositie 

staat het werk van Jan Voerman senior 

centraal. Ter gelegenheid van deze oeu-

vretentoonstelling ‘In Vervoering van 

Voerman’ is tevens de publicatie van 

het boek van conservator Kristian Kreeft 

over Jan Voerman senior gepland, een 

boek waarvoor hij diepgaand onderzoek 

verricht. Het Voerman Museum Hattem 

is gevestigd in twee prachtige herenhui-

zen. De museumwinkel is vrij toegan-

kelijk tijdens openingsuren. Dus komt u 

gezellig binnen om even te kijken.

hoofdrol als ze, verkleed als bakker, zelf 

aan de slag mogen. Koffie met wat lek-

kers in de oude Gelagkamer en een be-

zoek aan de sfeervolle museumwinkel 

maken de dag compleet. Een overheerlijk 

museum in een pittoresk stadje. 

Arrangementen en dagprogramma’s

vind je op de website: 

www.bakkerijmuseum.nl. 

Voor meer informatie en activiteiten 

in het museum:  

www.antonpieckmuseum.nl

Meer informatie: 

www.voermanmuseumhattem.nl

HATTEM
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MEEST COMPLETE VLINDERTUIN 
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Koop je kaartjes 
met korting bij 
de receptie van 
je Landal-park

 

 

 

Geschikt voor jong en oud
Gratis op de foto in de bomen

Dichtbij parkeren
9 parcoursen

Langste tokkelbaan van NL

Fietsen op 25 meter hoogte!

Kom Klimmen 
in het veiligste 

Klimbos van 
nederland!

KOM KLIMMEN OM 10.00 uur oF  
10.15 uur EN PAK 20% KortinG!

9.4BEZOEKERS beoordelen 
ONS MAAR LIEfSt MEt EEN

PuttERwEg 81 • gARdEREN • 0577 460707 www.klimbosgarderen.nl

van 4 tot 104 jaar!

Open van 26 mei tot 29 september
Maandag t/m Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.passiflorahoeve.nl 

Indien u meer wilt weten, neem dan gerust contact met 

ons op! Dat kan via info@passiflorahoeve.nl 

of telefonisch  0318-457411

U bent van harte welkom!
 

Een dagje Passiflorahoeve is een dagje 

verwondering. De zeer bijzondere at-

tractie heeft maar liefst vijf vlindertuinen 

en herbergt ook honderden tropische 

planten, welke je niet zomaar overal 

tegenkomt. Wat de hoeve uniek maakt 

is haar grote collectie Passiflora’s en 

Aristolochia’s die hij vanaf 1994  is 

begonnen te verzamelen als ook haar 

tropische en Europese vlindertuinen 

met eigen vlinderkwekerijen daarnaast 

ook als enige in Europa een vlindermu-

seum met honderden vlinders.

Initiator Piet Moerman is in het jaar 

2002 gestart met vlinders, De planten 

zijn ook essentieel voor het kweken van 

wel 150 vlinders per seizoen. Iedere 

vlinder heeft een eigen waardplant 

waar de vlinder eitjes op legt. Is de 

juiste waardplant er niet dan kunnen er 

ook geen rupsen en vlinders gekweekt 

worden. 

Piet Moerman heeft als ervaringsdes-

kundige affiniteit met de geestelijke 

gezondheidszorg en helpt mensen die 

psychische traumatische ziek zijn weer 

op de rit vanuit de zorgboerderij onder-

deel van de Passiflorahoeve waar de 

cliënten ook een dagbesteding hebben.

Passiflorahoeve heeft een groot buiten 

terras alsmede twee prachtige binnen 

ruimtes, waar u kunt genieten van 

koffie thee en eigengemaakt gebak. 

De ruimtes zijn tevens geschikt voor 

groepen tot 90 personen, het is een 

prachtige locatie ook voor een lunch en 

de diverse tuinen kunnen ook dienen 

voor menige fotoshoot en macrofoto’s.
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Voor ieder wat te beleven

WATERPRET OP 
HET VELUWEMEER 
Zwemmen en zeilen op de Veluwe? 

Jazeker! Nunspeet en Hulshorst liggen 

aan het prachtige Veluwemeer. Daar 

kun je surfen, zwemmen, zonnen, roei-

en, waterfietsen, vissen – of gewoon lek-

ker niets doen en chillen, met je voeten 

in het verkoelende water.

FLITSEN OVER WATER
Bij Nunspeet liggen vier strandbaden 

met watersporthavens. En op de grens 

tussen Hulshorst en Nunspeet vind je 

een heus surfstrand. Hier kun je op een 

mooie dag met een lekker windje strak 

over het ondiepe water flitsen. Ook kun 

je er surfspullen huren en lessen volgen.

FIJN ZANDSTRAND
Ook een bijzonder plekje is de Zanden-

plas. Een recreatieplas midden in het 

bos met een fijn zandstrand en diverse 

voorzieningen. En is het een keer min-

der mooi weer? Dan kunnen de ware 

waterratten uitwijken naar een subtro-

pisch zwemparadijs met drie glijbanen, 

een Turks stoombad en jet-streams.

FIETSEN EN VOGELEN
Liever een stukje fietsen? Neem dan het 

pontje dat in 25 minuten naar Bidding-

huizen vaart. Of volg de Veluwe Han-

zesteden-route, waarbij je heerlijk langs 

het water fietst met prachtige uitzichten 

over het Veluwemeer. Onderweg stap 

je even af bij de vogeluitkijkpost van 

Polsmaten. Wie weet spot je daar een 

groep flamingo’s die af en toe het Velu-

wemeer uitkiest als landingsplaats.

CHILLEN EN LOUNGEN
Pak na afloop van je dag lekker een ter-

rasje bij een van de hippe horeca-adres-

jes aan het Veluwemeer en geniet er 

van het prachtige uitzicht. Bijvoorbeeld 

bij Beachclub NU of de eigentijdse 

loungebar & restaurant Babbel Beach. 

Zo ervaar je zelf dat Nunspeet het bes-

te van twee, of eigenlijk drie werelden 

heeft: het water aan de ene kant, de 

bossen en heide aan de andere kant, 

en vier mooie (kunstenaars)dorpen er-

tussenin! 

> nunspeetuitdekunst.nl

Zie www.visitveluwe.nl voor meer inspiratie
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Aan de rand van de prachtige Noord-Veluwe ligt Bezoekerscentrum 

Nunspeet. Hier starten verschillende wandelpaden voor jong en 

oud en kunnen diverse excursies en activiteiten gepland worden. 

Een dagje uit op de Veluwe begint bij het Bezoekerscentrum!

WANDELEN
Vanaf het Bezoekerscentrum wandel je zo 

de bossen in. Informatie nodig over wan-

del- en fietsroutes? Bij Bezoekerscentrum 

Nunspeet helpen ze je graag! Maak een 

wandeling door het Zandenbos of ga met 

een natuurgids op pad. Kinderen kunnen 

op ontdekkingstocht op het kabouterpad, 

het magisch bospad, het boswachterpad of 

het dierenvriendjespad. Het kabouterpad is 

onvergetelijk voor de allerkleinsten. Loop 

als een echte kabouter de route, met ka-

boutermuts op je hoofd, je wangetjes rood 

en een gevulde knapzak op je rug. Volg de 

kabouters en voer leuke opdrachten uit!

FIETSEN
Voor vakantiegangers die de Veluwe lie-

ver ontdekken per fiets of step, begint een 

geslaagd dagje uit  bij Bezoekerscentrum 

Nunspeet. Hier starten verschillende fiets-

routes over de Veluwe. Maak een tocht 

door de groene bossen, bezoek het oude 

vissersstadje Elburg of fiets naar het culi-

naire dorpje Vierhouten. Huur een (elektri-

sche) fiets, step of trikke en je bent klaar om 

te gaan! Sportievelingen trekken er graag 

op uit op een mountainbike, over een van 

de vele uitdagende paden door de natuur. 

Het Bezoekerscentrum biedt verschillende 

mountainbikeroutes aan per gps.  

ACTIVITEITEN
Het Bezoekerscentrum organiseert ge-

regeld activiteiten, ook speciaal voor kin-

deren. Tijdens het braakballen pluizen, 

broodjes bakken en kabouterstammetjes 

maken, leer je op een leuke manier de na-

tuur kennen. Op onze website vindt u een 

actuele activiteitenkalender. 

 

EXPOSITIE
Naast de verschillende wandelpaden 

heeft Bezoekerscentrum Nunspeet ook 

een prachtige expositie met opgezette, 

wilde dieren en een volledige bijenko-

lonie. De tocht start bij het stuifzandge-

bied en voert langzaam verder langs de 

heide, het bos en het water. Door het 

spelen van interactieve spellen leert 

jong en oud de Veluwse natuur kennen. 

Welke dieren lopen er en hoe herken je 

deze dieren in het bos? Door te zien, te 

voelen en te ruiken leer je steeds meer 

over dit mooie natuurgebied. 

Toegang tot de expositie, kabouterhut en 

buitenruimte is twee euro per persoon. 

Drink na de expositie een kopje koffie 

in de koffiehoek en vergeet niet om een 

kijkje te nemen in de souvenirwinkel, 

waar je een deel van het entreegeld als 

tegoedbon kunt inwisselen. 

SOUVENIRWINKEL
De souvenirwinkel verkoopt allerlei leuke 

streekproducten: van Veluwse theesoor-

ten tot verschillende boeken over de na-

tuur. Ook heeft de winkel een bijzondere 

collectie geweien en schedels van Veluw-

se dieren. Hier vindt iedereen een passend 

aandenken aan de Veluwe. Wat dacht je 

van een handig opbergblik of een knuffel 

van een ree of een zwijn? Of richt je huis 

opnieuw in met een zacht konijnenbontje 

of een leuk kussen. 

Het bezoekerscentrum ligt op een toploca-

tie aan de A28 en is daardoor met zowel de 

auto als het openbaar vervoer gemakkelijk 

te bereiken. Daarnaast kan een activiteit bij 

het centrum goed gecombineerd worden 

met een bezoek aan het Veluwetransferi-

um, het hart van de prachtige Noord-Velu-

we. Weten wanneer welke activiteit is? 

Surf naar de website!

‘’De poort naar de natuur’’

Bezoekerscentrum Nunspeet  |  Plesmanlaan 2  |  8072 PT Nunspeet  |  www.bezoekerscentrum.nl

Opstapplaats en kaartverkoop  Rijkenhage 1 

Dagelijks (van 1 april tot en met 31 oktober)  

om 11.00, 13.00 en 15.00 uur en op zaterdag  

ook om 16.30 uur. 

Ssst… 

Volwassenen  € 6,-

Kind t/m 9 jaar  € 3,75

Kind t/m 4 jaar  gratis 

Combi tram/boot  € 9,-

Combi kind € 6,50

De fluisterboten in Zutphen varen geruisloos 

over de Berkel en de grachten langs idyllische 

plekjes en  historische monumenten. Terwijl 

u rustig over het water glijdt, vertelt de 

‘fluisteraar’ prachtige en spannende verhalen 

over deze Hanzestad. (F)luister mee! 

www.fluisterboot-zutphen.nl

BS.Adv.A5.indd   1 29-11-18   11:56

BEZOEKERSCENTRUM NUNSPEET
Dat moet natuurlijk gevierd worden! 

In 2019 hebben we een nieuwe attractie en twee nieuwe 

speeltoestellen. Kom ook draaien in de zweefmolen, gillen 

in de rodelbaan en genieten van een leuke en grappige 

show in ons overdekte theater. Met meer dan 35 attracties 

en speeltoestellen is er genoeg te beleven voor een hele dag 

plezier en tussendoor kan er even gezellig uitgerust worden 

op één van de (overdekte) terrassen.

Uitgespeeld? Kom dan lekker eten in ons vernieuwde, 

sprookjesachtige Pannenkoekenhoes!

ATTRACTIEPARK DE WAARBEEK

Twekkelerweg 327  |  7554 SC  Hengelo(ov)

De Waarbeek, al 95 jaar 
het leukste en voordeligste 

park van Twente
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Een lijstje om niet te vergeten
...het gehele jaar
Eregalerij Vincent Van Gogh

Locatie: Otterlo

www.krollermuller.nl

April t/m september
Trap, Proef & Beleefroute 

www.vvvputten.nl

1 en 2 mei 
Kinder-museum-middagen

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

4 mei 
Ereveld vol leven

Locatie: Loenen  

www.ereveldvolleven.nl

5 mei t/m 1 september
Zondagmiddagconcerten

Locatie: Oranjepark Apeldoorn

24 t/m 26 mei
Lepeltje-Lepeltje Festival

Beekpark Apeldoorn

25 mei 
Kofferbakverkopen

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

30 mei  
Hemelvaart Fietspuzzeltocht

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

tot november
Reis om de Wereld

Zandsculpturenfestijn

www.zandsculpturen.nl

1 juni
Schaapscheerdersfeest

Locatie: Hoenderloo

16 juni
Schaapscheerdersfeest

Locatie: Hoog Buurloo

21 t/m 23 juni
Drakenbootfestival

Locatie: Apeldoorn 

www.grolschdrakenbootfestival.nl

29 juni
Kofferbakverkopen

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

4 t/m 6 juli
Het Podiumspektakel  

Locatie: Harderwijk 

www.podiumspektakel.nl

21 juli
Theater op ‘t Zand

Locatie: Kootwijkerzand

VOOR DE BESTE VELUWE BELEVING!

Superst oer & uniek ver v oer

Stap op de

E-chopper!

• INTERACTIEVE SPEURTOCHT • TWIZY • E-BIKE  

• E-MOUNTAINBIKE • E-LOOPFIETS • EN MEER!

Otterlo | Garderen | Hoenderloo | Voorthuizen
www.veluwespecialist.nl

Reserveer online met de code LANDAL2019

€5.00
KORTING

tot 1 okt 2019

Inclusief mooie GRATIS routes!

Zomer



PALEIS HET LOO
BuitenGewoon

TE ZIEN EN DOEN

Tuinen & stallen
Talloze evenementen
Volg de bouw vanaf het paleisdak!

02 | 04 | 19 
tot en met
29 | 09 | 19

Paleis Het Loo toont vanaf 2 april 2019 ‘The Garden of Earthly 
Worries’, een presentatie van vier imposante eigentijdse 
sculpturen naar ontwerp van de Pools-Amerikaanse architect 
Daniel Libeskind. Het is voor het eerst dat er hedendaagse  
kunst wordt getoond in de paleistuin. 

De 17e-eeuwse Baroktuin van Paleis Het Loo verbeeldt het  

aardse paradijs; de beheersing van de ongerepte natuur door  

de mens. De symmetrische tuin is het ultieme menselijke ingrijpen. 

De aarde verandert voortdurend door dit menselijk handelen.  

De vier beelden in de tuin staan symbool voor de schadelijke 

gassen die wij produceren, als scherven van onze uiteenvallende 

aarde. En zo verandert het aardse paradijs in een ‘tuin van aardse 

zorgen’.

Studio Libeskind in New York geniet internationale faam  

vanwege ontwerpen voor musea en andere culturele en openbare 

gebouwen verspreid over de wereld, zoals het Joods Museum in 

Berlijn en het masterplan voor de herbouw van het World Trade 

Center in New York. Daniel Libeskind is tevens ontwerper van het 

nog te realiseren Holocaust Namenmonument in Amsterdam.  

De kunstenaar ontving vele prijzen voor zijn werk. 

  Meer weten? zie paleishetloo.nl/zien-doen

Paleis Het Loo is gestart met  
de Vernieuwing & Verbouwing. 

Een ondergrondse uitbreiding creëert een 
royale publieksentree en ruimte voor 

tentoonstellingen. Ook komt er een nieuwe 
presentatie over de geschiedenis van de  

Oranjes en een Juniorpaleis voor kinderen. 

Medio 2021 is de verbouwing klaar, maar tot die 
tijd zijn we BuitenGewoon Open en is er nog genoeg 

te zien en doen op Paleis Het Loo!

BUITENGEWOON 
BLOEIEND
kleurexplosie in de paleistuin

HET DAK OP!
zicht op bouw én tuin

activiteiten buiten de perken

SEPTEMBER 
TUINMAAND

PRINSE(SSE)N
DAGEN

dinsdag & woensdag 
in de zomer

donderdag & vrijdag 

jouw sprookje op Paleis Het Loo

DIEREN VAN 
ORANJE
op foto en film

vier sculpturen van Daniel Libeskind 
in de paleistuin

THE GARDEN OF 
EARTHLY WORRIES

‘The Garden of Earthly Worries’ 
VAN DANIEL LIBESKIND 
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In Dinoland Zwolle kun je weer even terug in de tijd. Er leven namelijk meer 

dan 100 dinosaurussen. Natuurlijk ontbreken de bekende  T-Rex en 

Triceratops niet. Naast de dinosaurussen zijn er diverse activiteiten die 

leuk zijn voor kinderen en volwassenen, zoals een hoogte- en laagte-

parcours, klimtoren, minigolf en lasergamen. In het Paleolab kun je 

allerlei ontdek-activiteiten doen zoals goud zoeken, fossielen opgraven, 

dino’s kleien, dino’s verven en meer. Buiten ligt een groot skelet 

begraven dat je met behulp van kwastjes bloot kunt leggen.

Ga je mee op T-Rexpeditie? 
Kom snel naar de nieuwe interactieve tentoonstelling 

die draait om de Tyrannosaurus Rex.

DINOLAND ZWOLLE

Dinoland Zwolle  |  Willemsvaart 19, 8019 AB  Zwolle 

info@dinoland.nl  |  www.dinoland.nl  |  t. 038 - 468 02 60

Dinoland is geschikt voor 
jongens en meiden van 2 tot 12 jaar 

en is leuk bij elk weertype

Wij maken ijs vanaf 1938 en zijn trots te zijn verkozen 

tot het lekkerste ijs van Gelderland. We bereiden 

dagelijks vers vanille-ijs voor de verkoop aan ons ijsloket 

in Hoenderloo. Jong en oud kunnen genieten van 

onze producten in een prachtige omgeving.

Naast ons ijsloket maken vele horecabedrijven, 

bakkerijen en instellingen gebruik van onze groothandel. 

Het ijs-assortiment voor de horeca bestaat uit heel veel 

verschillende smaken die ook in literverpakkingen aan 

het ijsloket verkrijgbaar zijn. Daarnaast leveren wij diverse 

andere versproducten zoals slagroom, boter, kaas en melk-

producten, waarbij één ding vooropstaat: topkwaliteit!

IJS VAN CO

Krimweg 33d | t.o. de muziektent | Hoenderloo

www.ijsvanco.nl

Hartelijk welkom bij IJs van Co! Het lekkerste ijs van de Veluwe!

Welkom bij een van de grootste visvijvers 
die ons land rijk is: Visvijvers de Berenkuil. 

Met 4 verschillende vijvers biedt de Berenkuil 

iedere sportvisser alle ruimte voor een (ont)spannend 

dagje uit. Vissen op forel vanaf de oever, vliegvissen 

vanaf een van de lange steigers of vanaf een 

comfortabel vlot. Of vissen in het unieke SnakeLake, 

een prachtige diepe wetering, boordevol karpers, 

brasems en voorns en nog veel meer. 

Het kan allemaal bij de Berenkuil.

www.berenkuil.com 

VISVIJVERS DE BERENKUIL

Berencamperweg 11 | 3882 SP Putten | Tel. 033 24529250

Ervaar zelf de voordelen van natuurlijke voeding 

en natuurlijke vleessnacks voor jouw hond met 

het proefpakket van Nero Gold en ontvang:

• 800gr. van de door jouw gekozen natuurlijke 

  voeding van Nero Gold 

• Een heerlijke, gezonde en natuurlijke vlees snack 

• Een fantastisch speeltje voor je hond

Wij van Nero Gold geven 100% smaakgarantie en geloven 

in de voordelen die natuurlijke brokken en snacks bieden. 

Ervaar het nu ook zelf en zie het verschil bij jouw hond! 

NERO GOLD NATUURLIJKE DIERENVOEDING

Nero Gold | Tel. 0570-635908 | info@nerogold.nl

www.nerogold.nl

Een museum over mensen

Het Afrika Museum, gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige 

omgeving van Berg en Dal (bij Nijmegen), heeft een binnen- en 

een buitenmuseum. Het binnenmuseum toont naast de vaste 

collectie, de tentoonstelling SIERADEN. Vele sieraden uit de 

museumverzameling, aangevuld met hedendaagse sieraden van 

toonaangevende ontwerpers uit de hele wereld, staan garant voor 

volop kijkplezier, verbazing en bewondering. Kijk voor een actueel 

overzicht en activiteiten op www.afrikamuseum.nl

Afrika is Global & Present!

Medio oktober 2019 opent het museum de vaste interactieve ten-

toonstelling waarin hedendaags Afrika een prominente rol heeft. 

Met o.a. culturele diversiteit en dynamiek, beeldvorming, diaspora, 

iconische personen, moderne kunst, populaire cultuur, huidige 

handelsrelaties en nog veel meer.

AFRIKA MUSEUM

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
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Sta neus aan neus met de ijsberen, loop onder de slingerende 

orang-oetans door en bespied de beren in Expeditie Berenbos. 

Bewonder de bijzondere nevelpanters, de Afrikaanse olifanten  

en leeuwen, ga op avontuur in Gorilla Adventure of hang de beest 

uit in RavotAapia, Europa’s grootste overdekte speeljungle. 

UNIEK IN NEDERLAND … 
REUZENPANDA’S
Bewonder de reuzenpanda’s Xing Ya en 

Wu Wen in Ouwehands Dierenpark! Be-

treed de mystieke wereld van Pandasia 

en beleef de Chinese sfeer. Ontmoet de 

reuzenpanda’s en vervolg je reis door 

Pandasia, dat in traditioneel Chinese 

stijl is gebouwd. Leer hier meer over de 

unieke reuzenpanda en de andere Azi-

atische diersoorten zoals de koeskoes, 

kleine panda en muntjak.  

EXPEDITIE BERENBOS
Ga in Expeditie Berenbos door het span-

nende doolhof, ontdek in het pittoreske 

dorp Karpatica alles over de beer en ver-

volg de expeditie. Bewonder de sterren-

hemel, ga op avontuur in Het Berenbos 

en bespied de beren vanuit de observa-

tiepost. In het Berenbos genieten bruine 

beren die vroeger mishandeld zijn, op 

een twee hectare groot bosperceel met 

onder andere een waterval en een vijver 

van een onbezorgd leven. 

Een uniek project! 

GORILLA ADVENTURE
Slinger door de reusachtige 

kloof, daal af in de oude mijn-

schacht diep onder de grond 

en beleef een spannend 

avontuur tussen de gorilla’s. 

Ontmoet in het grootste go-

rilla-avontuur van Europa op 

10 meter hoogte deze indruk-

wekkende mensapen … Durf jij 

het aan?

RAVOTAAPIA
Hang de beest uit in Europa’s 

grootste overdekte speeljungle 

RavotAapia en ontdek spelenderwijs 

alles over de jungle en haar bewoners! 

Klauter als een doodshoofdaap langs 

touwen en door loopbruggen, bewon-

der de wiegende nesten van de wever-

vogels en ontmoet de vliegende honden 

in de griezelspelonk. De echte waaghals 

glijdt in razende vaart van de metersho-

ge glijbaan. Ga op ontdekkingsreis in 

RavotAapia!

OUWEHANDS DIERENPARK RHENEN

OUWEHANDS DIERENPARK ...
VOL DIERBARE ONTMOETINGEN!

Grebbeweg 111 | 3911 AV Rhenen | www.ouwehand.nl

Ouwehands Dierenpark is het hele jaar geopend. Honden zijn welkom 

m.u.v. enkele parklocaties. Ga voor meer informatie en de openingstijden naar www.ouwehand.nl. 

JT2018-Landal-Ad-A4-Aanlevering.pdf   1   13-12-18   16:23:16
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Een lijstje om niet te vergeten

v.a. 12 april
Reis om de Wereld

Zandsculpturenfestijn

www.zandsculpturen.nl

April 
t/m september
Trap, Proef & Beleefroute 

www.vvvputten.nl

1 augustus
Kinder-doe-dagen

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

2 t/m 18 augustus
NJO muziekzomer 

diverse locaties Veluwe 

www.muziekzomer.nl

3 augustus 
Jaarlijks Oogstfeest

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

8 augustus
Kinder-doe-dagen

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

15 augustus
Kinder-doe-dagen

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

21 t/m 24 augustus
Ballonfiësta Barneveld

Locatie: Barneveld

www.ballonfiestabarneveld.nl

23 t/m 31 augustus
Heideweek Ede 

Locatie: Ede 

www.heideweek.nl

31 augustus  

Kofferbakverkopen

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

7 september 
Open Monumentendag

Locatie: Putten

www.detienmalen.nl

2e weekend van september
Botterdagen Elburg

Locatie: Elburg 

www.botterdagenelburg.nl

14 september 
Open monumentendag

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

Escaperoom Harderwijk heeft 1 kinder-/familie-escaperoom, Geheim Agent X, 

en 2 supergave volwassenenrooms, de Criminele Kamer en Lab X.

Ontsnap binnen de gestelde 60 minuten! 

Lukt het jullie met jullie team van vrienden, familie of collega’s 

de opdrachten en puzzel goed op te lossen?

ESCAPEROOM HARDERWIJK

Escaperoom Harderwijk | Gelreweg 34 in Harderwijk

T. 034 14 411 75 | www.escaperoomharderwijk.nl

Escaperoom Harderwijk stond al 2 keer 
in de top 10 van Nederland tijdens de 
“escaperoomverkiezing van het jaar”

Herfst
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Kom alles te weten over de beroemde Slag om Arnhem in 

het voormalige hoofdkwartier van de Britten in september 

1944. Persoonlijke verhalen van Britse, Poolse, Duitse  

militairen en burgers komen tot leven in het museum.  

In de ondergrondse Airborne Experience stap je in de voet-

sporen van een geallieerde soldaat en begeef je je midden 

in de strijd. In de tijdelijke tentoonstelling Het Netwerk 

beleef je drie verzetsverhalen alsof je er zelf bij bent. 

FAMILIEROUTE
Met de Tom & Katja familieroute ga je met elkaar op 

onderzoek uit om te ontdekken wat er in 1944 allemaal 

gebeurde. Ook is er een interessante buitenspeurtocht

rond het museum. In de schoolvakanties zijn er extra 

activiteiten. Ontmoet bijvoorbeeld een ooggetuige van de 

Slag om Arnhem en luister hoe het was om als kind de Slag 

om Arnhem mee te maken. 

AIRBORNE MUSEUM ‘HARTENSTEIN’

Utrechtseweg 232 | 6862 AZ  Oosterbeek 

Tel. (026) 333 77 10  | www.airbornemuseum.nl

Ontdek de beroemde Slag om Arnhem 

in het Airborne Museum Hartenstein

Kijk voor alle activiteiten op www.airbornemuseum.nl

Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur 

(25 december en 1 januari gesloten)

Plesmanlaan 2, Nunspeet
0341 - 270 255 
outdoornunspeet.nl

Verhuur van

- Steps
- Fietsen
- Elektrische fi etsen
- Elektrische steps
- Mountainbikes
- Tandems
- Kinderfi etsen
- Kindermountainbikes
- Kindertandems

Precies tussen Deventer en Zutphen staat het grootste  

museum voor modern realisme. 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, door-

staat hun realistische kunst moeiteloos 

de tand des tijds. De kunstenaars uit de 

collectie van Museum MORE blinken uit in 

technische perfectie en grote ambachte-

lijkheid. Niet gehinderd door modegrillen 

bouwen ze vaak voort op een traditie van 

Hollandse Meesters, Vlaamse primitieven 

of Italiaanse Renaissance-kunst. Maar al-

tijd op geheel eigen wijze. Hun werk kan 

mysterieus zijn, nietsontziend of juist een 

blik werpen op een werkelijkheid die niet 

van deze wereld lijkt.  

ALTIJD NIEUWE TOPKUNST

Naast topkunst uit de eigen collectie, zijn 

er altijd grote wisseltentoonstellingen die 

het oneindige spectrum van realistische 

kunst laten zien. In 2018 heeft Museum 

MORE de Sacha Tanja Penning 2018 mo-

gen ontvangen. De Sacha Tanja Penning 

is een prijs ter promotie en stimulering 

van figuratieve kunst. Het is de eerste 

keer dat een museum deze onderschei-

ding krijgt.

KASTEEL RUURLO

In de zomer van 2017 opende Kasteel 

Ruurlo, de tweede locatie van Museum 

MORE, zijn deuren voor publiek. In het 

kasteel staat op dit moment het leven 

en werk van grootmeester Carel Willink 

centraal. De opstelling toont de ontwikke-

lingen van een zoekende kunstenaar, die 

zich later weet te ontplooien als de nooit 

geëvenaarde schilder. Naast 45 werken 

van Carel Willink, zijn er nog vijf bijzonde-

re creaties van Fong-Leng te zien.

MUSEUM MORE | KASTEEL RUURLO

MUSEUM MORE

Vordenseweg 2 | 7261 LZ Ruurlo | www.museummore-kasteelruurlo.nl

De Museumkaart is geldig 

Hoofdstraat 28 | 7213 CW Gorssel | www.museummore.nl 

De Museumkaart is geldig + € 3,- entreetoeslag
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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 om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten als excursies, rondleidingen, workshops 

en evenementen. Uiteraard kun je de overweldigende natuur van het 5.400 hectare grote Park 

ook op eigen gelegenheid verkennen, bijvoorbeeld op een gratis Witte Fiets. 

WITTE FIETSEN

Er zijn meerdere mogelijkheden om 

het Park te verkennen: wandelend, 

fietsend, te paard of met de auto. Als 

je zin hebt om de fiets te pakken, kun 

je gebruik maken van één van de gra-

tis beschikbare Witte Fietsen. Er zijn 

er 1.800, verdeeld over het Park en bij 

de verschillende ingangen (Hoender-

loo, Otterlo en Schaarsbergen). Je kunt 

bij binnenkomst in het Park dus direct 

opstappen! Er zijn uiteraard ook Witte 

Fietsen voor kinderen (zonder zijwiel-

tjes) en fietsen met kinderzitjes voor  

of achter.

Het Nationale Park
       DE HOGE VELUWE

SAMEN MET DE 
(KLEIN)KINDEREN

In het Park is ook voor kinderen van  

alles te beleven voor een leuke en 

spannende dag. Ga bijvoorbeeld 

sporen zoeken in het bos of bekijk 

de wilde dieren vanuit één van de 

wildobser vatieplaatsen. Er lopen die-

ren zoals herten, reeën, wilde zwijnen 

en moeflons los rond in het Park. Het 

kan dus zo maar gebeuren dat je oog 

in oog komt te staan met één van deze 

Parkbe woners.

In het Bezoekerscentrum zijn het hele 

jaar door tal van leuke speurtochten en 

ontdekkingsroutes verkrijgbaar, zoals 

het spannende interactieve iPad-spel 

The Nature Game.

KUNST EN ARCHITECTUUR
IN HET PARK 

Jachthuis Sint Hubertus is architecto-

nisch gezien een van de belangrijkste 

monumenten van Nederland. Het is 

het voormalige buitenverblijf van de 

stichters van het Park: het echtpaar 

Kröller-Müller. Wil je dit bijzondere ge-

bouw van binnen bekijken? Er worden 

dagelijks rondleidingen verzorgd door 

de belangrijkste vertrekken.

In het Museonder, het eerste onder-

grondse museum ter wereld, kun  

je meer leren over alles wat er onder 

het aardoppervlak leeft en wat er vroe-

ger geleefd heeft.

Midden in het Park ligt het wereld-

beroemde Kröller-Müller Museum 

met onder meer de op een na grootste 

collectie schilderijen van Vincent van 

Gogh ter wereld.

www.hogeveluwe.nl

Toegangsprijzen 2019: 

Dagkaart Park: € 9,95   •   Dagkaart Park kind: € 5,- (t/m 6 jaar gratis)

LEUK OM TE COMBINEREN MET EEN BEZOEK AAN HET KRÖLLER- MÜLLER MUSEUM!
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Een bezoek aan het Kröller-Müller  

Museum is een belevenis. Een ontdek-

kingstocht die al begint bij de entree van 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In 

het Kröller-Müller Museum vind je de op 

één na grootste Van Goghverzameling ter 

Het Kröller-Müller Museum is het hele jaar 

geopend van dinsdag tot en met zondag 

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 

met een rolstoel. 

Voor tickets en meer informatie: 

www.krollermuller.nl 

of vraag na bij de receptie van het vakantiepark! 

Kom samen dobbelen in het museum, 

speel verstoppertje in de beeldentuin 

of ga op een spannende blind date 

met een kunstwerk. Een bezoek aan 

het Kröller-Müller Museum is een feest 

voor de hele familie! Het gratis Museum 

Dobbelspel voert je op een speelse 

manier door het hele museum. In het 

spellendoosje zit een speciale dobbel-

steen en een boekje met verrassende 

vragen uit allerlei categorieën. Door 

samen met je familie te dobbelen, 

spannende vragen te beantwoorden 

en te fantaseren bij kunstwerken kijk je 

nooit meer hetzelfde naar kunst.  

wereld: bijna 90 schilderijen en ruim  

180 tekeningen. In de Van Gogh Galerij 

zijn in wisselende opstelling circa 40 

werken van Vincent van Gogh te zien. 

Daarnaast zie je er topstukken van moder-

ne meesters als Claude Monet, Georges 

Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. 

In een van de grootste beeldentuinen  

van Europa staan ruim 160 sculpturen 

van beeldbepalende kunstenaars,  

van Aristide Maillol tot Jean Dubuffet, van 

Marta Pan tot Pierre Huyghe.

Voor gezinnen

Als kunst je lief is
t/m 3 februari 2019
Als kunst je lief is toont de volle breedte
van de museale aankopen: schilderijen, 
tekeningen, foto’s, sculpturen en veel meer. 
Het oudste werk is zo’n drieduizend jaar oud, 
het meest recente dateert uit 2016.

Richard Long - From the river
24 februari t/m 19 mei 2019
Behalve de River Avon mud circles (1984) en 

River Avon driftwood piece (1975) is in de 

tentoonstelling ook een recente aanwinst van 

het museum te zien: River Avon book (1979).

With us in the nature
16 februari 
t/m 5 mei 2019
Na ruim zeven jaar zijn “The Paintings” 
(with Us in the Nature) van het Engelse 
kunstenaarsduo Gilbert (1943) en George 
(1942) uit 1971 weer te zien in een van de 
mooiste zalen van het Kröller-Müller. 
“The Paintings”  bestaat uit achttien olieverf-
schilderijen: zes doeken van 230 x 320 cm 
en twaalf doeken van 230 x 160 cm. Gilbert 
en George beelden zichzelf af in verschillende 
poses, te midden van een weelderig, typisch 

Engels landschap. 

Tentoonstellingen

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
uniek in elk seizoen
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Inopportune
28 september 2019 
 t/m 19 april 2020
Inopportune: Stage two (2004) van de 
Chinese kunstenaar Cai Guo-Chang (1957) 
was nog maar één keer eerder te zien in het 
Kröller-Müller, toen een ware publieksfavoriet. 
Deze zaal vullende en indrukwekkende instal -
latie bestaat uit negen levensgrote namaak-
tijgers, die krachtig door de ruimte springen. 
Dit aangrijpende werk is niet alleen een 
aanklacht tegen de uitroeiing van dit roofdier, 
maar ook in het algemeen tegen wat de mens 
aanricht met alle vormen van geweld en oorlog.

VOOR DE OUDERS
Het Museum Dobbelspel is geschikt 

voor gezinnen met kinderen vanaf 

4 jaar. Gezinnen krijgen het Museum 

Dobbelspel gratis bij de ontvangstbalie 

in het museum. Tip: neem het spel mee 

en speel het ook in andere kunstmusea! 

Op blind date? Stuur twee (werk)dagen 

voor je bezoek een mail o.v.v. ‘blind 

date’ naar info@krollermuller.nl met je 

naam en adresgegevens (kan ook van 

je vakantiebestemming zijn). Per post 

krijg je een spannende envelop met 

daarin alle ingrediënten voor je date! 
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Caféterras bij nacht. Vincent van GoghLa grande Pénélope, Émile-Antoine Bourdelle, 1912Bezoeker in de Van Goghgalerij. Foto: Wieneke Hofland

Foto: Wieneke Hofland

Op vertoon van deze bon krijgt 
u bij een kop koffie of thee: 

EEN GRATIS LUXE BONBON
in ons museumrestaurant 
Monsieur Jacques

 

“Het begin van een nieuwe wereld.”

De ontwikkeling van de moderne sculptuur. Van 1 juni t/m  29 september 2019

De tentoonstelling laat de ontwikkeling van de moderne sculptuur zien door de ogen van Bram 

Hammacher, directeur van het Kröller-Müller Museum in Otterlo van 1948 tot 1963. Meteen bij 

zijn aantreden kiest Hammacher voor een nieuwe koers: hij wil  de ontwikkeling van de moderne 

beeldhouwkunst op internationaal niveau in beeld brengen.

 

Hij slaagt erin, een beeldencollectie bijeen te brengen die een volwaardige tegenhanger is van de 

schilderijencollectie van Helene Kröller-Müller en bezorgt daarmee het museum ook een uniek 

‘profiel’. Zeker destijds zijn er weinig grote musea met een nadruk op sculptuur.

 

In de loop van de jaren weet Hammacher voor Otterlo werken te verwerven van Auguste Rodin, 

Antoine Bourdelle en Raymond Duchamp-Villon; van Alexander Archipenko, Julio Gonzalez, Jac-

ques Lipchitz en Ossip Zadkine; van Barbara Hepworth en Henry Moore. En van Constant Permeke, 

Jean Arp en Marino Marini. Ook koopt Hammacher niet-westerse sculpturen aan, omdat hij de 

inspiratiebronnen van de moderne beeldhouw- en schilderkunst wil laten zien

LEUK OM TE COMBINEREN MET EEN BEZOEK AAN HET NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE!

UITGELICHT
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Harderwijk, Hattem, Elburg – drie Hanzesteden, door water met elkaar verbonden. En door een 

rijke geschiedenis dankzij het Hanzeverbond: een economische samenwerking tussen steden en 

handelaren in o.a. Nederland, Duitsland, België, Polen en Noorwegen. De handel ging grotendeels 

over zee, met koggeschepen en botters. En de steden voeren er wel bij. Het werden machtige 

vestingsteden met imponerende stadsmuren en stadspoorten, sierlijke koopmanshuizen en 

indrukwekkende handelskantoren. De sporen hiervan zie je nog goed. Kom ervan genieten!

Duik in de 
    HANZESTEDEN

De drie Hanzesteden hebben elk hun 

eigen sfeer en charme. Een historische 

binnenstad met steegjes en straatjes, 

waar je lekker kunt shoppen in kleine 

winkeltjes en boetiekjes. Veel musea, 

galeries, events en festivals. Water is 

altijd dichtbij voor een zeiltocht of rond-

vaart. De steden liggen in de buurt van 

mooie natuurgebieden waar je heerlijk 

kunt wandelen en fietsen. Bijvoorbeeld 

de Hanzefietsroutes die gebruikmaken 

van het vernieuwde fietsknooppunten-

netwerk. > visithanzesteden.nl en rou-

tesopdeveluwe.nl

Culinair Harderwijk
In Harderwijk kun je eten met sterren. 

Niet dat je naast een BN’er komt te zit-

ten – nee, er zijn twee restaurants die 

Michelinsterren hebben: ‘t Nonnetje en 

Basiliek. Maar er zijn meer prima restau-

rants in Harderwijk. Je vindt er een paar 

aan de Vischmarkt, een plein met prach-

tige monumentale huizen eromheen. 

Vanuit die historische binnenstad loop je 

via de 14de-eeuwse Vischpoort binnen 

twee minuten naar de Veluwerandme-

ren. Relax op het gezellige stadsstrand, 

maak een rondvaart of stap in een sloep, 

zeilboot of botter voor een tochtje over 

het water.

Cultuurhistorie in Hattem
De kleine middeleeuwse stadskern van 

Hattem herbergt maar liefst drie musea! 

Het schilderachtige stadje trok begin 

1900 veel schilders aan die de Holland-

se wolken boven de IJssel wilden ver-

eeuwigen. Jan Voerman was een van 

hen. In het Voerman Museum hangen 

veel prachtige werken van hem. En waar 

anders dan in Hattem, met zijn vele 

pittoreske geveltjes, is het Anton Pieck 

Museum beter op zijn plaats? Hier vind 

je vele bekende nostalgische prenten 

en olieverfschilderijen. Het Nederlands 

Bakkerijmuseum is een belevingsmu-

seum waar je door de geschiedenis van 

brood en banket loopt. 

Vissersplaatsje Elburg
Een vissersplaatsje aan de voormalige 

Zuiderzee – dat is Elburg in de kern nog 

steeds. Het historische stadje heeft zijn 

middeleeuwse rechthoekige stratenplan 

behouden en is omringd door prachtige 

wallen, visrijke grachten en delen van de 

oude stadsmuur. In 1932 maakten de 

Afsluitdijk en de inpoldering een einde 

aan de visserij. Maar in de haven proef 

je nog het leven van toen. De houten 

botters (houten zeilschepen) die in de 

haven liggen, houden de herinnering 

aan Elburgs visserijverleden levend. Te-

genwoordig worden ze gebruikt voor 

pleziervaart op de meren.
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Hert Bier heeft sinds 2017 haar eigen brouwerij in Putten. 

Mooi ingericht met glimmende brouwketels en een eigen 

proeflokaal. In de brouwerij hangt de geur van de kruidige en 

soms zoete ingrediënten van Hert bier. Op jaarbasis produceert 

de brouwerij ruim 150.000 liter speciaalbier. 

‘De intentie was vanaf het begin om 

een eigen brouwerij te starten,’ vertelt 

Marcel van Pijlen van Hert Bier. ‘Prachtig 

dat dit gelukt is. Onze eigen brouwerij. 

Daar zijn we HERTstikke trots op!’

RONDLEIDINGEN
Het is mogelijk om een rondleiding te 

boeken bij de brouwerij van Hert Bier in 

Putten. Iedere zaterdag tussen 15:00 uur  

en 16:30 uur. Deze is te reserveren via 

www.hertbier.nl. 

Een prachtige beleving, waarbij de 

gasten het verhaal van Hert Bier horen 

en in totaal zeven Hert Biertjes proeven 

met bijpassende hapjes in het proef-

lokaal. Ook is er een rondleiding door 

de brouwerij en zijn er HERTstikke 

leuke gadgets te koop. 

Kosten per persoon zijn € 25,00. 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn. 

SPECIAALBIER  TIJDENS HET DINER
Speciaalbier wint steeds meer terrein in 

combinatie met gerechten. De salesbriga-

de van Hert Bier is opgeleid tot biersom-

melier. Zij adviseren om eens speciaalbier 

te drinken bij  het diner. 

Dit leidt vaak tot verrassende smaak-

belevingen.  De verwachting is dat steeds 

meer mensen kiezen voor speciaalbier.     

DE LEVENS VAN HERT BIER
Hert Bier kent zes soorten speciaalbier en 

een pilsener. Heel bewust is gekozen voor 

het thema Leven. Met deze namen reikt 

Hert Bier een gespreksonderwerp aan. 

Hiermee is de toon vaak gezet. De bieren 

hebben ludieke namen als: Zwaar Leven, 

Wild Leven, Lang zal ze Leven, Dubbel Le-

ven, Mooi Leven, Dorps Leven en Nieuw 

Leven. Er is dus met recht ‘Leven in de 

brouwerij!’ Brouwer Carlo Ruiter: “In onze 

bieren zijn lokale producten verwerkt. Zo 

gebruiken we bijvoorbeeld honing van 

imker Kleijer uit Putten. Ook gebruiken we 

natuurlijke producten als sinaasappelschil-

len en kruidnagels.’ 

SAMENWERKING STICHTING 
GRENSVERLEGGENDE TALENTEN
Hert Bier heeft twee kernwaarden:  

zichtbaarheid en betrokkenheid.  

Dit komt onder andere tot uiting in de 

samenwerking met Stichting Grensver-

leggende Talenten (SGVT) uit Putten. 

SGVT biedt begeleiding aan jongeren en 

volwassenen met een stoornis in het  

autistisch spectrum (ASS) en aan jonge-

ren en volwassenen met een verstan-

delijke beperking. SGVT maakt onder 

andere de houten kratjes voor Hert Bier.  

ONTSTAAN HERT BIER
Hert bier is ontstaan vanuit een vrienden-

groep. Eén van de vrienden dreigde zijn 

baan te verliezen.  Er werd nagedacht 

hoe de vriendengroep dit probleem kon 

oplossen. Nu beroepsbrouwer, maar toen 

nog hobbybrouwer Carlo Ruiter zei: ‘Laten 

we hierover nadenken onder het genot van 

één van mijn zelfgebrouwen biertjes.’ Het 

werd stil aan tafel. Dat is het! De handel 

staat op tafel. Hert-Bierondernemer Tonny 

Dekker vertelt: ‘We zijn ambitieus en we 

hebben de ambitie om flink te groeien.  

We doen dat met beleid en stap voor stap.’ 
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Een lijstje om niet te vergeten
...het gehele jaar
Eregalerij Vincent Van Gogh

Locatie: Otterlo

www.krollermuller.nl

9 oktober 
Ossenmarkt

Locatie: Putten

www.detienmalen.nl

12 t/m 27 oktober
Hoge Veluwe Wilde Weken 

Locatie: Nationaal Park De Hoge Veluwe 

www.hogeveluwe.nl

19 en 20 oktober
Roots in the Woods 

festival

Locatie: Landal Miggelenberg

26 oktober 
Knolletjesfeest

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

26 en 27 oktober
Störrig Festival

Locatie: Ede

www.storrig.nl

16 november
Diverse 

Sinterklaasintochten

30 november 
Wintermarkt

Locatie: Putten

www.mariahoeveputten.nl

13 t/m 15 december
Diverse kerstmarkten

o.a. Hoge Veluwe, Kootwijk, 

Hoog Soeren.

Winter Ben jij klaar voor een spetterend dagje uit? Dompel jezelf onder in de onder-

waterwereld van het Dolfinarium, het grootste zeezoogdierenpark van Europa! 

Sta oog in oog met springende dolfijnen, kolossale walrussen en brullende 

zeeleeuwen. Met negen voorstellingen, vier speeltuinen én de waterattractie 

Waterpret, beleef jij een dag om nooit te vergeten! Duik nóg dieper in het 

leven van de tuimelaardolfijn en leer  alles over hun lichaam en gedrag in 

DolfijnBrein. Of ontmoet de dieren die in onze eigen Noordzee leven in het 

Roggenrif. Echte durfallen stoppen zelfs hun hand even onder water om te 

ervaren hoe roggen en haaien aanvoelen. Wist jij trouwens dat veel haaien 

bedreigd worden? Kom langs in de Haaibaai en ontdek snel hoe jij ze kunt 

helpen! Dolfinarium. Ontdek. Beleef. Bescherm.

DOLFINARIUM

Kijk voor meer informatie op www.dolfinarium.nl

Zuiderzeeboulevard 22, 3841 WB Harderwijk

Zoveel te beleven in één dag!
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Museumboerderij Mariahoeve 

(Een boerderij waar de tijd heeft stilgestaan)

Beleef de Mariahoeve, een uitstapje terug in de tijd. Wat de Mariahoeve 

uniek maakt is dat ‘alles’ er nog is, zoals Maria het heeft nagelaten!

Kiefveldersteeg 11, 3882 RG Putten • www.mariahoeveputten.nl

Historisch Museum De Tien Malen

(van prehistorie tot de jaren vijftig)

Zien en beleven hoe de bewoners van Putten woonden en leefden  

door de eeuwen heen.

Garderenseweg 97, 3881 NC Putten • www.detienmalen.nl

PHG Boekenmarkt (voor extra inkomsten beide musea)

PHG Boekenmarkt, een locatie voor elke boekenliefhebber en -verzamelaar. 

Er is een uitgebreide collectie tweedehands boeken (meer dan 10.000 

boeken). Open elke 2e en laatste zaterdag van de maand.

Bilderdijkstraat 45, 3881 WP Putten • www.phg-putten.nl

Voor openingstijden en activiteiten raadpleeg de websites!

LEER DE GESCHIEDENIS VAN PUTTEN KENNEN!

Bezoek de beide musea!

Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur 

biedt u een unieke kijk in de wereld van toen...

OUDE AMBACHTEN & SPEELGOED MUSEUM

Rijksweg 87 | 3784 LV Terschuur (Gem. Barneveld, Gld.)

 Tel.: 0342 - 46 20 60 | www.ambachtenmuseum.nl

Oude ambachten & speelgoed
Laat u meenemen langs de 160 verschillende oude ambachten 

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 buren. Naast alle oude ambachten is er een heus speelgoed-

museum met de ouderwetse spelletjes, poppen huizen, rijdende 

treinen, Dinky Toys, antieke beren, bewegende Meccano 

bouwwerken en ga zo maar door! U zult ogen tekortkomen ...

Even in een 
andere wereld
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Je huisdier mee op vakantie

Heerlijk op vakantie, even lekker uitwaaien met een wandeling 

door de prachtige natuur en ’s avonds gezellig uit eten. Vakantie 

is genieten van de mooie dingen, maar hoe is dat voor je hond? 

Deze verdient toch ook het beste wat de natuur te bieden heeft. 

Nero Gold | www.nerogold.nl | T. 0570-635908 

Steeds meer mensen gaan inzien hoe 

belangrijk goede natuurlijke voeding en 

natuurlijke snacks zijn voor de hond en zij 

ervaren nu zelf ook de voordelen. Natuur-

lijke voeding zorgt voor: 

• een mooie glanzende vacht

• een goede vertering met een betere 

opname van de voedingsstoffen 

• een goede ondersteuning van botten 

en gewrichten

• meer energie om te spelen en/of 

samen te wandelen

• een gezond en vitaal leven

Elke hond is uniek en dit zie je terug in  

de voeding. Wij bij Nero Gold begrijpen 

dat. Wij bieden een breed assortiment  

aan natuurlijke hondenbrokken en natuur-

lijke vleessnacks. 

Ervaar zelf ook de voordelen welke de 

natuurlijke voeding van Nero Gold voor 

jouw hond kan bieden via ons uitge-

breide proefpakket. Je maakt zelf een 

keuze welke natuurlijke voeding van  

Nero Gold jij voor jouw hond wil  

proberen. Je ontvangt hiervan een 800gr 

verpakking, plus een natuurlijke, gezonde 

vlees snack waar je hond van zal smullen 

en een leuk speeltje. 

Steeds meer mensen ervaren al de 

gemakken van het online bestellen van 

hondenvoer. Geen getil meer van de vaak 

zware en onhandige zakken. 

Wij leveren binnen 24 uur aan huis. Plus 

met elke bestelling Nero Gold ontvang 

je voor jouw hond iets extra lekkers erbij 

want deze verdient natuurlijk het beste!  

Wat onze klanten over ons zeggen:
“We hebben een proefzak besteld en waren 

verrast over de inhoud. Uiteraard de zak 

brokjes voor de hond om te proeven, 

een grote pluche knuffel, snacks, een ware 

traktatie voor de hond.” - Corina uit Huissen

“Snelle levering en goede service. 

Uitstekend kwaliteitsvoer dat mijn kieskeuri-

ge hond ook echt lust. Heel tevreden.” 

- Marianne uit Almere

“Staan klaar om je uitgebreid advies 

te geven. Hebben mooie natuurlijke 

producten voor de hond. Ben zeer tevreden!!” 

- Henk uit Veendam

“Was erg snel geleverd! Zeer toffe box! 

Ongelofelijke service!” - Kim uit Antwerpen

Wij van Nero Gold geven 100% smaakgarantie en geloven in de voordelen die onze natuurlijke brokken en snacks bieden. 
Ervaar het nu ook zelf en zie het verschil bij jouw hond! 

Wandelen en fietsen 
       OP DE VELUWE

WANDELEN 
OFF THE BEATEN TRACK
Weet jij waar het middelpunt van Ne-

derland ligt? Inderdaad: op de Veluwe! 

Om precies te zijn: op de Goudsberg, 

vlak bij Lunteren. En eromheen ligt een 

prachtig gebied met uitgestrekte bos-

sen en velden. Een super wandel- en 

fietslocatie off the beaten track!

VAN HOOG TOT LAAG
De Goudsberg is een gebied met opval-

lend grote hoogteverschillen. Zo ligt De 

Koepel op de Galgenberg die 33 meter 

hoog is. Als je daar de toren van 22 me-

ter bij optelt, heb je bovenop een uit-

zicht van 55 meter boven NAP! Verder 

kun je de Hessenhut beklimmen, ook 

een fraai uitkijkpunt. Maar je kunt ook 

de diepte in! Daal langs een gloednieu-

we tijdlijntrap af in de voormalige zand-

groeve. Onderweg naar beneden zie je 

de verschillende momenten van heden 

tot de prehistorie uitgebeeld.

Waar kun je je ontdekkingstocht beter 

beginnen dan op het Middelpunt? De 

plek is niet te missen: grote stalen rin-

gen omgeven drie zwerfkeien. Vanaf dit 

plateau heb je een weids uitzicht over 

de weilanden richting Barneveld. Vlak 

erbij ligt de zogenoemde Hessenhut. 

De naam verwijst naar de vroegere 

stopplaats voor reizigers over de Hes-

senweg. Tegenwoordig is de Hessen-

hut een kunstwerk van hout en staal. 

En een uitkijkpunt waar vandaan je bij 

helder weer zelfs het Veluwemeer ziet 

liggen!

HIGHLIGHTS
‘Door het gebied zijn negen wandel-

routes uitgezet’, vertelt Evert-Jan Moraal 

van de Stichting Platform Goudsberg. 

‘Alle routes gaan langs enkele high-

lights. Zo loop je tijdens het Rondje 

Wekeromse Zand niet alleen over het 

stuifzand, maar ook langs de IJzertijd-

boerderij. En langs de Celtic Fields, een 

akkerbouwsysteem uit de prehistorie. 

Ook kom je langs de Germaanse Put, 

met nog originele resten uit de ijzertijd.’

KIJKERS
Meer cultuurhistorie vind je in het deel 

dat het Luntersche Buurtbosch heet. 

‘Daar ligt de monumentale uitkijktoren 

De Koepel’, vervolgt Moraal. ‘Oorspron-

kelijk een theehuisje van de oude no-

taris Van den Ham, waarop steeds een 

extra verdieping werd gebouwd.’ Hier 

en ook op andere plekken langs de rou-

tes staan kijkers in het landschap. ‘Die 

bieden je geen gewoon uitzicht, maar 

werpen een blik achteruit. Ze geven via 

foto’s en tekeningen historische infor-

matie over de plaats waar je bent.’

HOTSPOTS VOOR KIDS
Kortgezegd biedt de Goudsberg een 

mooie mix van de overweldigende 

Veluwse natuur met hier en daar wat 

cultuurhistorie. En met hotspots voor de 

kids. ‘Neem bijvoorbeeld de zandvlak-

tes bij de Grote Zandgroeve en het We-

keromse Zand. Daar kunnen kinderen 

zich prima vermaken.’ Ook de verhalen 

in het souterrain van Museum Lunteren 

zijn gericht op jeugdige bezoekers. Op 

de begane grond van het museum vind 

je het bezoekerscentrum, de poort naar 

de Goudsberg.

OPGELEIDE NATUURGIDSEN
Op de Goudsberg zijn opgeleide na-

tuurgidsen beschikbaar. Zij kennen de 

prachtige omgeving als geen ander en 

kunnen (cultuurhistorische) verhalen 

erover vertellen. > middelpuntvanne-

derland.nl
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Bakker Piet in Elspeet

Het gebak dat u kunt bestellen in het restaurant van Landal Rabbit Hill worden 
geleverd door Bakker Piet uit Elspeet, evenals het koekje bij de koffie. Eigenaar Ronny 
van der Horst heeft van het bedrijf van zijn opa een innoverend bakkersbedrijf 
gemaakt dat op de Veluwe wereldberoemd is. Daarbuiten heeft menigeen er nog nooit 
van gehoord. Wie het wel weet is en blijft en gretig afnemer. De ambachtelijke producten
 van Bakker Piet zijn een Erkend Veluwse Streekproduct. 

De geschiedenis leert ons dat de heer Van Beuningen, eigenaar van een buitenhuis in Vierhouten grenzend 
aan het kroondomein, na een grote jachtpartij met onder meer Prinsgemaal Hendrik het buffet moest verzor-
gen. Het was namelijk de gewoonte om na een jachtpartij het geschoten wild uit te stallen en dan ter plekke 
samen een maaltijd te nuttigen. Voor het dessert werd een taart besteld bij Bakkerij Piet van der Horst (de 
grootvader van de huidige Bakker Piet) in Elspeet. 

Uddelerweg 4, 8075 CJ Elspeet

Bezoek brouwerij De Uddelaer in Staverden

Bierbrouwerij De Uddelaer is eigendom van Jaques Brinkman, 
voormalig wereld- en Olympisch kampioen hockey. Het Koetshuis is ingericht 
als ‘brewpub’. Hier ben je getuige van brouwers activiteiten en geniet je 
tegelijkertijd van de resultaten.Naast zes vaste Uddelaer speciaalbieren, 
staan er regelmatig ‘eenmalig gebrouwen’ bieren op de kaart. Gebrouwen 
volgens eigen recept. Bieren die de aandacht verdienen.

www.uddelaer.nl

Veluwse Verleidingen

Ouwendorperhoeve

In het glooiende landschap net buiten Garderen ligt de Ouwendorperhoeve. Achter de t 
raditionele boerderij uit 1867 liggen de kruidenrijke weilanden. Hier grazen de Friese 
melkschapen. De melk van deze biologisch gehouden dieren wordt verwerkt tot rauw-
melkse kaas en yoghurt. Deze ambachtelijk bereide, smaakvolle producten zijn in de 
boerderijwinkel verkrijgbaar. Ook voor een rondleiding of een inspirerende 
vergaderlocatie kun je op de Ouwendorperhoeve terecht.

www.boerderijzuivel.nl/locaties/ouwendorperhoeve/

Huisje James in Ugchelen

Een avond in Huisje James is een avond culinair 
genieten op een sprookjesachtige locatie aan de 
rand van de Veluwe.
Dat genieten begint in de Werkplaats, waar u 
wordt ontvangen met aperitief en amuse, waarna 
u in Huisje James aan tafel gaat om de avond 
voort te zetten. 
www.huisjejames.nl

Klimbos Garderen, het uitstapje op de Veluwe voor jong en oud !

Centraal op de Veluwe, midden in de natuur vindt u Klimbos Garderen. Door een uniek zekersysteem 
waarbij u continu gezekerd bent, is dit het veiligste klimbos van Nederland. In Klimbos Garderen vindt 
u diverse parcoursen, waaronder een parcours met uitsluitend tokkels en een parcours vol met fun 
onderdelen. Ook voor de ongeoefende en minder sportieve klimmers is dit klimbos dus zeer geschikt! 

In de speeltuin van Landal Rabbit Hill is i.s.m. Klimbos 
Garderen een  tokkelbaan ( onder begeleiding ) en mini 
klimbos voor kinderen vanaf 4 jaar geplaatst. Entreekaarten 
voor Klimbos Garderen zijn te koop bij onze receptie.
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ER OP UIT!

Spelend ontdekken en ontdekkend spelen. 
Deze woorden zeggen alles over De Spelerij - De Uitvinderij in Dieren (Gld). Kinderen, 

maar ook volwassenen, komen hier erachter hoe creatief ze eigenlijk zijn. En dat is vaak veel 

creatiever dan ze zelf denken. Want werkelijk iedereen kan zelf iets maken. Het enige wat 

je nodig hebt, is je verbeelding.

Wij hebben de meest ongewone speeltuin die je ooit hebt gezien. Eigenlijk is het meer een 

doe-, samenwerk- en verwondertuin waar je, samen met anderen, de meest fantasievolle 

toestellen bedient en in beweging brengt. De hele dag kun je hier klauteren, roetsjen, 

rennen en ravotten op en om de toestellen. Daar krijg je natuurlijk honger van. Geen punt: 

op De Spelerij bak je je eigen broodjes! Kijk voor meer informatie op www.spelerij.nl

DWARS KIJKEN bij Museum MORE 

De Spelerij

Met de tentoonstelling DWARS KIJKEN presenteert Museum MORE een dwarsdoorsnede van 

de eigen kunstcollectie. Ruim 100 werken van 44 verschillende kunstenaars geven een 

gevarieerd beeld van precies één eeuw modern realisme in Nederland. Het vroegste werk is 

‘Vaas met bloemen’ van Wim Schuhmacher uit 1913. Het meest recente werk is ‘Window‘

van Lara de Moor uit 2013. Door een beetje dwars te kijken, verandert het perspectief en 

wordt de alledaagse werkelijkheid getransformeerd tot iets bijzonders.

www.museummore.nl 

Kom apen spotten in Apenheul

Een bos vol loslopende apen, dát is Apenheul. In dit prachtige dierenpark in 

Apeldoorn loopt meer dan de helft van de apen los tussen de bezoekers. Je kunt er 

dus veel van heel dichtbij bewonderen. Met de handige spottips in het park hoef je 

er niet één te missen!

Klaar met apen spotten? Leef je dan uit als een aap in het Na-aaphuis of 
geniet van een lekker, biologisch frietje met uitzicht op het gorilla-eiland.

Apenheul | J.C. Wilslaan 21 | Apeldoorn

Wat het Afrika Museum bijzonder maakt is het buitenmuseum. 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 verschillende landen uit kan zien.

Festivals in het buitenmuseum:
30 mei Africa Now 2019

22 juni Keti Koti Festival 2019

Kijk voor een actueel overzicht 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

Afrika Museum
Aan een enkel bezoek aan de Veluwe
                                    heeft u lang niet genoeg!



Bij weer of geen weer

De Spelerij De 
Uitvinderij

de wonderlijkste 
speel- en ontdekplek 
van Nederland

www.spelerij.nl

Veldweg 5
6952 GX Dieren
Telefoon: 0313 413118

Met je gezin, 
de hele dag spelend 

ontdekken!


