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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



54

Voor u ligt ons magazine: Trots op 

eigen streek! Trots dat zijn wij, op ons 

mooie park maar ook zeker op “onze” 

Veluwe. De Veluwe is veelzijdig en heeft 

veel te bieden. De natuur is prachtig en is 

heuvelachtig en gevarieerd, met prachtige 

vergezichten en bos- of heidevelden.

Groot wild als edelhert, vos, ree of zwijn 

spreken tot een ieders verbeelding en zijn 

de natuurlijke bewoners van dit prachtige 

gebied. Het spotten van een van deze 

dieren blijft een magisch moment. Ook de 

kleinere diersoorten op de Veluwe zullen 

bij het ontdekken ervan uw hart sneller 

laten kloppen.

Dit voorjaar zijn op de Veluwe diverse 

nieuwe fietsknooppunten toegevoegd en 

zijn alle routes voorzien van nieuwe be-

bording. Vanuit ons park fietst u dan ook 

zo de prachtige natuur in. Op de Veluwe 

zijn allerlei fietsroutes mogelijk, met het 

online fietsroute netwerk stippelt u uw 

eigen fietstocht uit. U maakt de route dan 

zo lang of zo kort als u wenst.

Of wat dacht u van een wandeling naar 

de grootste waterval van Nederland, De 

Loenense waterval. Deze is gelegen naast 

ons park. Tevens ligt ons park dichtbij bos- 

en heidegebied Loenemark. Of u nu kiest 

voor een wandeling met de boswachter 

of zelf op ontdekking gaat in het groen: 

geniet van de frisse lucht en ontdek wat 

de natuur te bieden heeft. Of bezoek 

Hanzesteden Zutphen en Deventer.

Tevens zijn bij de receptie van ons park, 

diverse fiets en wandelroutes te verkrijgen 

en vertellen onze receptionistes u graag 

over alle leuke, verrassende en mooie 

uitstapjes in onze regio.

Ook op het gebied van Cultuur, musea 

en attractieparken heeft de omgeving 

van Heideheuvel meer dan genoeg te 

bieden. De entreekaarten kunt u in  

veel gevallen tegen gereduceerd tarief 

aanschaffen bij onze receptie.

Heeft u een dag geen zin om eropuit te 

gaan, ontdek dan ons Park en de 

faciliteiten. Heeft u kinderen mee? 

Neem dan eens een kijkje in ons nieuwe 

“Atelier”. In het Atelier draait het om  

lekker bezig zijn. Er worden veel activitei-

ten georganiseerd maar kinderen kunnen 

er ook eindeloos spelen met de reuze 

knikkerbaan, kinetische zandbak, 

MOOV hoek, Kapla, Legowand en  

reusachtige krijtmuur waar zij de mooiste 

kunstwerken op kunnen maken.

Na een actieve dag is het culinair ge-

nieten in Café-Bistro Woods, haalt u een 

vers bereide pizza bij Take Away of gaat u 

heerlijk gourmetten in de bungalow.

Kortom, de Veluwe is verrassend veel-

zijdig en namens alle medewerkers van 

Landal Heideheuvel wensen wij u een 

onvergetelijk verblijf op de Veluwe toe!

 

WELKOM op Landal Heideheuvel!

Martijn Belt

General manager

Landal Heideheuvel

Facts & Figures

Ons park heeft het 
gouden 

Green Key certificaat.

Ons park 
heeft 242 bungalows

Check snel de superhandige Landal GreenParks app voor belangrijke informatie, actuele openingstijden, 
de parkplattegrond en ons

Fun & Entertainment programma! 
De Veluwe is het op één 

na grootste natuurgebied van 
Nederland, met bos, heide, 

zandvlakten en landgoederen.

Als gast op ons park 
kunt u gratis gebruikmaken 

van het wifi-netwerk 
in onze Brasserie 
en bij de receptie.

Wij hebben een geheel
 vernieuwde Brasserie, 
Snackbar en Parkshop!

Apeldoorn: de stad van Paleis het Loo, 
Apenheul en het  prachtige 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 horecagelegenheden.

Er is in de omgeving ontzettend 
veel te beleven en te doen. 

Vraag naar tips en mogelijkheden 
bij onze receptie. 

#landal
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UITGELEZEN? 
Geef mij gerust aan je familie, 

vrienden of buren of lever mij

weer in bij de receptie of gooi

mij in de oud papier container
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Burgers’ Zoo
Lekker een dagje uit naar de dierentuin? Dan is Burgers’ Zoo een goed idee! Deze grote dierentuin ligt op 20 km 

van Heideheuvel, en is in alle jaargetijden te bezoeken. Of het nu regent of de zon schijnt, er is van alles te doen. 

Beleef de dieren uit verschillende werelddelen. Zo kun je het grote, overdekte Burgers’ Bush bezoeken waarin het 

tropische regenwoud is nagemaakt. Hierin leven de dieren in vrijheid. Ontdek de savannedieren in de Burgers’ Safari, 

en zoek Nemo in Ocean. Verder is er nog een mooi, overdekt mangrovebos met hele mooie vlinders. Voor de kinderen 

is er een heel grote speeltuin waar ze zich kunnen vermaken. Tickets voor Burgers Zoo zijn te koop bij de receptie. 

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Een ritje met de Veluwsche stoomtrein is leuk voor jong en oud! 

U kunt opstappen op het authentieke station in Beekbergen, 

nadat u een rondje heeft gelopen door het museum waar u 

letterlijk terug wordt geworpen in de tijd.  De stoomtrein rijdt 

onder andere richting Apeldoorn en Dieren. Als je onderweg 

goed oplet, zie je ons park liggen want de spoorlijn loopt achter 

ons park langs!  In de zomermaanden kun je mee met de 

Veluwe-IJsselboemel: u gaat dan met de stoomtrein naar Dieren 

en met de salonboot naar de oude Hanzestad Zutphen.

 Daar kunt u door de oude straten slenteren om vervolgens 

met de trein van nu weer richting Apeldoorn te gaan. Ook in de 

wintermaanden organiseert de VSM leuke ritten en evenementen 

zoals een Sinterklaas- pepernotenexpres en een kerstmarkt met 

een speciale kerstrit. Kortom een leuk en interessant dagje 

Loenense Waterval
De Loenense Waterval is de grootste, aangelegde waterval 

van Nederland en heeft een verval van 15 meter. 

De waterval bevindt zich op ongeveer 2 à 3 kilometer van 

ons mooie park Landal Heideheuvel. Vanuit het park kun 

je hier een heerlijke wandeling naartoe maken door de 

prachtige bosrijke omgeving. Als je zelf een lunchpakketje 

meeneemt, kun je hier ook heerlijk picknicken, of even rusten 

op een van de bankjes. Ook voor mensen die minder goed 

ter been zijn, is het mogelijk de waterval te bezoeken. 

Er is een parkeerplaats vlakbij, en vanaf daar  is het slechts 

een korte wandeling over een goed begaanbaar pad. 

Ook is de waterval met de fiets te bereiken: er loopt 

namelijk een fietspad langs. Het is zeker de moeite waard 

om een bezoekje te brengen aan deze mooie waterval.

Kiri

Linda
Isabella

Stephanie

Michelle

De Middelste Molen
De Middelste Molen is de enige authentieke papiermolen 

in Nederland.  Tijdens de leerzame en unieke kennismaking 

met de Middelste Molen volg je niet alleen het proces van de 

machinale papierproductie, ook het handgeschepte papier 

wordt hier nog steeds gemaakt.Op de opengestelde dagen 

is het altijd mogelijk de Molen te bezichtigen met uitleg van 

een gids. Op het eind van de rondleiding mag je zelf ook een 

keer papier scheppen! Tijdens de rondleiding wordt alles 

verteld over de fabriek en het papier maken. Altijd al op 

zoek geweest naar dat ene stukje unieke papier? Grote kans 

dat je het vindt in de papierwinkel. De Molen is zowel

 individueel of als groep te bezoeken. Dit zijn ingrediënten 

voor een leuke en interessante ervaring!

Elke vakantie een event in 
ons Arnhemse dierenpark!

Kom naar Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem en word één met de natuur. Ontmoet de mensapen in het Park, ga op 

Safari in de Afrikaanse savanne, doorkruis de Amerikaanse rotswoestijn van de Desert, sta oog in oog met Aziatische 

tijgers in de Rimba, dwaal door het regenwoud van de Bush, duik in de tropische koraalzee van de Ocean en ontdek 

ons beschermde natuurgebied in Belize in de Mangrove. Bovendien hebben we elke vakantie een groots evenement, 

dat is inbegrepen bij de toegangsprijs! Kijk voor meer informatie op www.burgerszoo.nl

 

ESCAPE ZOO
Er gebeuren gekke dingen, help 

je mee speuren naar de oorzaak 

in de voorjaarsvakantie?

OCEAN BRICKS
Levensgroot nagebouwde 

zeedieren in onze Ocean 

in mei en juni, dus ook 

in de meivakantie.

Muzikaal avontuur over 

onze Afrikaanse savanne met 

Zoë & Silos in de zomervakantie.

SAFARI MUSICAL

Gigantische levensecht 

bewegende insecten 

in oktober, dus ook in 

de herfstvakantie.

BIG INSECTS AFRIKA 
FESTIVAL
Afrikaanse muziek, dans, 

eten en drinken met 

uitzicht op onze Safari 

in de kerstvakantie.

015-617 adv Burgers Landal.indd   1 19-11-19   09:38
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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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APENHEUL

Het leukste dagje uit tussen de  

los lopende apen: dát is Apenheul.  

In dit groene dierenpark op de Veluwe 

ontdek je bijna 300 apen. Daarvan loopt 

de helft los tussen de bezoekers! Je ont-

moet de dieren dus van heel dichtbij.  

Bijzonder, grappig én herkenbaar. 

Van alle dieren lijken apen namelijk het 

meest op mensen! Grote kans dus, dat 

ook jij je in één van de apen herkent.  

In 2020 wordt een dagje apen spotten 

trouwens nóg leuker. Dan opent  

Apenheul een heel nieuw gebied 

met loslopende apen! 

Nieuwsgierig? Koop je kaartjes met 

korting bij de receptie van Landal 

of op apenheul.nl en kom snel langs!

Herken jezelf in Apenheul!

J.C. Wilslaan 21

7313 HK Apeldoorn 

www.apenheul.nl

Elke laatste zondag 
van de maand 
Koopzondag
Locatie: Ede • 12.00 - 17.00 uur 

www.edecentrum.nl

Elke donderdag en zondag
Rondleidingen Jachthuis  
St. Hubertus
Locatie: Nationaal Park Hoge Veluwe

www.hogeveluwe.nl

5 mei
Bevrijdingsfestival
van 12:00 tot 00:00 

Locatie: Zwitsalpark Apeldoorn

15 en 16 mei
Maaiveld Festival
Locatie: Apeldoorn 

Zondagen van 17 mei 
t/m 13 september
Zondagmiddagconcerten
Locatie: Oranjepark, Apeldoorn 

lijstje! 6 juni
Schaapscheerdersfeest
Locatie: Loenen

19, 20, 21 juni
Drakenbootfestival
Locatie: Apeldoorn 

www.drakenbootfestivalapeldoorn.nl

7 juli 
Nationaal Kampioenschap 
dweilorkersten
Locatie: Voorthuizen

www.nationaalkampioenschap

dweilorkesten.com

2 augustus 
Deventer Boekenmarkt 
www.deventerboekenmarkt.nl

26 t/m 29 augustus
Ballonfiesta • Locatie: Barneveld

www.ballonfiestabarneveld.nl

21 t/m 29 augustus
Heideweek • Locatie: Ede 

www.heideweek.nl

23, 30 juli 
en 6, 13, 20, 27 augustus
Oud Veluwse Markt
Locatie: Barneveld

www.oudveluwsemarkt.nl

10, 11, 12 september 
Botterdagen • Locatie: Elburg

www.botterdagenelburg.nl

17 en 18 oktober
Roots in the Woods 
Landal Miggelenberg 

www.rootsinthewoods.nl

19 en 20 december
Dickens Festival in Deventer 
www.dickensfestijn.nl

Actie voor groot en klein... 
Een dagje uit in de Veluwe met de  
kinderen betekent pret en plezier.
Maar ook ‘grote kinderen’ komen  
ruimschoots aan hun trekken. Duik  
in een ludieke wereld en ga samen 
naar de leukste activiteiten.Prikkel je 
voeten op een blotevoeten pad, beleef 
prinsheerlijke avonturen in een kasteel 
of krijg een adrenaline kick in een 
snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  

Wat je ook kiest, het zorgt geheid  
voor onvergetelijke belevenissen en 
mooie herinneringen.



1514

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
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. 

OUWEHANDS DIERENPARK ...
VOL DIERBARE ONTMOETINGEN!

VOOR DE BESTE VELUWE BELEVING!

Superst oer & uniek ver v oer

Stap op de

E-chopper!

Reserveer online met de code LANDAL2020

• E-MOUNTAINBIKE • E-LOOPFIETS • E-CHOPPER 

• EN NOG VEEL MEER!

Garderen | Harderwijk | Hoenderloo | Otterlo | Voorthuizen

www.veluwespecialist.nl

€5.00
KORTING

tot 1 nov 2020

mooie GRATis 

RouTes!

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

#fun
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PASSIFLORAHOEVE:
MEEST COMPLETE VLINDERTUIN 
VAN DE WERELD

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.

 

JT2018-Landal-Ad-A4-Aanlevering.pdf   1   13-12-18   16:23:16
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KOM 
APEN 
KIJKEN

KOM 
APEN 
KIJKEN
Koop je kaartjes 
met korting bij 
de receptie van 
Landal

klimbosgarderen.nl

klimbosharderwijk.nl

Slinger door

op avontuur

de bomen! 

in de bomen!

ROLLERCOASTER ZIPLINE

FREE FALL VAN 16 METER

DUO-ZIPLINE

5 KLIMPARCOURSEN

10 KLimparcoursen

veiLigste systeem van nL

geschiKt voor 4 tot 104 jaar

Langste toKKeLbaan op de veLuwe

Reserveer online met de code LandaL2020 en pak €2.50* korting!

*geldig tot 1 nov 2020

Het leukste real life-spel
van dit moment!
www.prisonisland.nl/veenendaal

Prison Island is een real life game. Het speelt 
zich af in een gevangeniscomplex, waar je als 
team codes kraakt, raadsels oplost en fysieke 
uitdagingen aangaat. Soms moet je slim zijn, 
soms sterk en soms wordt er een beroep gedaan 
op je reactievermogen en behendigheid. 
Bedenk wel, er is maar één manier om 
tot het beste resultaat te komen: SAMEN.

VEENENDAAL

Er zijn maar liefst 3 Escape-rooms,  elk 
met een eigen thema, Prison break, 
Tesla ‘s  Mystery en The Bank Job.

De escape-rooms zijn in samenwer-
king met Fox in a Box gebouwd, een 
wereldwijd toonaangevend merk in de 
escape-room branche.
Voor meer informatie en reserveringen: 
www.foxinaboxveenendaal.com

Kings & Queens Veenendaal
Markt 4, 3901 DM Veenendaal - Telefoon: 0381-242001
e-mail: info@kandqveenendaal.nl - web: www.kandqveenendaal.nl - www.facebook.com/KandQVeenendaal

Sportsbar Kings & Queens
16 pooltafels, 1 snookertafel, 1 biljart-
tafel, 2 ping-pong tafels, 4 dartbanen 
en verschillende games. 
www.kandveenendaal.nl
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We zijn allemaal opgegroeid met sprookjes en verhalen over de wolf. Is het niet met Bor de Wolf uit 

De Fabeltjeskrant, dan wel met de Grote Boze Wolf uit Roodkapje of De Wolf en de Zeven Geitjes. 

Deze sprookjes bepalen in grote mate het beeld dat we hebben van dit dier. Maar is dat wel terecht? 

Een actuele vraag, nu de wolf na meer dan een eeuw afwezigheid, weer in ons land terug is.

GESCHIEDENIS

Genadeloos vervolgd

In de middeleeuwen en tot in de 19e 

eeuw leefden wolven in de directe om-

geving van de mens. Maar het leefgebied 

van de wolf kwam gaandeweg steeds 

meer onder druk te staan. De bevolking 

nam toe, en daarmee ook de grond die 

nodig was voor landbouw. Tegelijk wer-

den de natuurlijke prooidieren van de 

wolf door de mensen bejaagd, waardoor 

er voor de wolf weinig overbleef. De wolf 

moest wel gaan jagen op ons vee, of zijn 

eten bij elkaar scharrelen op onze vuilnis-

hopen, met veel conflicten als resultaat. 

De wolf werd meedogenloos vervolgd 

en afgeschoten. In 1869 werd de laatste 

wolf in Nederland gedood bij Schinveld in 

Limburg.

Betere tijden

Na jaren van achteruitgang is de wolf nu 

op tal van landen weer in opmars. Dit 

heeft een aantal redenen. De wolf is sinds 

1982 een beschermde diersoort, wat be-

DE WOLF
TERUG OP DE VELUWE

tekent dat er alleen bij hoge uitzondering 

op gejaagd mag worden. Ook de handel 

in wolven is verboden, en hun leefgebie-

den zijn beschermd. Naast wetgeving 

zijn er ook veranderingen in onze maat-

schappij, en daarmee samenhangende 

veranderingen in landgebruik, die de wolf 

helpen. Doordat veel mensen sinds de 

tweede helft van de vorige eeuw naar de 

grote stad zijn getrokken, zijn de buiten-

gebieden veiliger geworden voor wolven. 

Ook heeft beter natuurbeheer ervoor ge-

zorgd dat de prooidieren van de wolf weer 

in aantal toenemen. 

GROTE BOZE WOLF? 

Het slechte imago van de wolf komt van 

alle sprookjesverhalen. In werkelijkheid 

valt het reuze mee. In de laatste 50 jaar 

van de vorige eeuw, zijn er in Amerika, Eu-

ropa en Rusland samen slechts 17 slacht-

offers gevallen, waarvan de helft dan nog 

betrekking had op gevallen van hondsdol-

heid die toen nog heerste. In verhouding 

sterven véél meer mensen door aanvallen 

van andere grote roofdieren, door onstui-

mige hoefdieren, door insectenbeten of 

stomweg omdat ze gebeten worden door 

een hond.

Als je beseft dat een wolf in z’n eentje met 

gemak de nek van een edelhert kan bre-

ken, dan rijst automatisch de vraag waar-

om wij mensen, die toch een zeer gemak-

kelijke prooi moeten zijn, niet vaker door 

wolven worden aangevallen.

Onderzoekers menen dat de reden daar-

voor onder andere te zoeken is in het 

vermogen van wolven om angst en li-

chaamstaal te herkennen. Mensen ge-

dragen zich simpelweg niet als prooi. We 

bewegen ons zeer bewust, net als andere 

roofdieren dat doen. Ook hebben eeuwen 

van vervolging eraan bijgedragen dat wol-

ven erg mensenschuw zijn geworden.

Van oorsprong dagdieren, zijn ze er een 

nachtelijke levenswijze op na gaan hou-

den, om beter te overleven in een omge-

ving vol mensen. Wolven en mensen ko-

men elkaar zelden tegen, terwijl ze in veel 

landen vlak bij elkaar wonen. Ze zijn onze 

onzichtbare buren.

EXPOSITIE

De wolf terug op de Veluwe

Ontdek de sprookjes en de feiten over wol-

ven in Museum Lunteren. In de sprookjes-

kamer kun je, in grootmoeders bedstede, 

op schermen kijken en luisteren naar di-

verse sprookjes. Zoek de geitjes die zich 

verstoppen voor de wolf. Op woensdag-

middag vanaf 13:30u worden er sprookjes 

voorgelezen.

Wolven spotten in het bos van het muse-

um is wel toegestaan. Hier zie je een echte 

wolf en je kunt hem laten huilen. In onze 

museumbioscoop zijn mooie films over 

de wolf te zien. Je vindt er ook een echte 

sprookjeskamer.

Vragen en weetjes

Wat zijn de kenmerken van de wolf? Is de 

wolf gevaarlijk voor mensen? Leer hoe hij 

terugkeerde naar de Veluwe, en wat de 

invloed van de wolf is op het hele ecosys-

teem.

Deskundigen die het gedrag, ecologie en 

domesticatie van de wolf hebben bestu-

deerd, t.w. Erwin van Maanen (‘Wolven in 

Nederland’), Dik van der Meulen (‘De kin-

deren van de nacht’), Hugh Jansman (Al-

terra, WUR), hondenkenner Martin Gaus 

en Lunterse bioloog Hilco Frijlink verbin-

den hun naam aan deze expositie.

De tentoonstelling ‘De Wolf terug op de 

Veluwe’ is te zien tot 1 maart 2020 in Mu-

seum Lunteren aan de Dorpsstraat 55 te 

Lunteren.

www.museumlunteren.nl

Facebook @museumlunteren.

Tijdlijn van de wolf in Nederland

1869: 

Laatste wolf in Nederland gedood in Limburg.

1982: 

Conventie v. Bern: wolf krijgt beschermde status.

2015: Levende wolf gespot in Nederland. Het 

dier zwerft een paar dagen door Drenthe en Gro-

ningen voor het terugkeert naar Duitsland.

2017: Wolf doodgereden op A28 in Drenthe.

2018: Wolf loopt ’s nachts door de straten van 

Bennekom en Veenendaal.

Feb 2019: Wolvin vestigt zich op de Noord-Velu-

we. Uit DNA-onderzoek van uitwerpselen blijkt 

dat er ook een mannetje in de buurt is. Er blijkt ook 

een derde wolf te wonen op de Midden-Veluwe.

Maart: Wolvin wordt gespot met dikke buik.

April: Wolvenpaar krijgt 3 welpjes. Dit wordt 

niet meteen bekend gemaakt.

Mei: Eerste foto van het paar wordt gemaakt op 

de Noord-Veluwe.

18 juni: 

Benny Pieters uit Epe spot het mannetje op jacht. 

Hij grijpt een reekalf en neemt de prooi mee.

19 juni: 

Provincie Gelderland maakt de geboorte van de 

welpjes bekend en publiceert de eerste beelden.

• Wetenschappelijke naam:  
canis lupus

• Levensduur: 68 jaar

• Schofthoogte: 6681 cm

• Lengte: 1,22 m

• Gewicht: 3080 kg (m) 
 of 23 tot 55 kg (v)

• Snelheid: 5060 km/h

• Draagtijd: 6275 dagen

• Nestgrootte: 46 welpjes

• De wolf is een voorouder  
van de hond

• De wolf eet allerlei dieren,  
van groot wild zoals herten,  
reeën en zwijnen, tot kleine dieren 
zoals muizen en konijnen

• Wolven kunnen dagenlang  
zonder eten, maar als ze een prooi 
vangen, kunnen ze in één keer wel  
9 kilo vlees opschrokken

• Wolvenpaartjes blijven hun hele 
leven bij elkaar

• Ze paren laat in de winter;  
welpjes worden in de late lente  
of vroege zomer geboren

• Welpjes worden blind geboren  
en wegen 300500 gram.  
Ze verlaten het nest voor het  
eerst na  drie weken

• Wolven leven in familiegroepen  
die roedels worden genoemd

Wolven weetjes
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Aan kunst en cultuur geen gebrek in de Veluwe.  

Ontdek de historie of bewonder hedendaagse  

kunstenaars in de vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef streekproducten 

op een boerderij. Allemaal momenten om mooie 

nieuwe herinneringen te laten ontstaan
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OUDE AMBACHTEN & 
SPEELGOED MUSEUM

Oude ambachten & speelgoed
Laat u meenemen langs de 160 verschil-

lende 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 speelgoedmuseum met

 de ouderwetse spelletjes, poppen huizen, 

rijdende treinen, Dinky Toys, antieke 

beren, bewegende Meccano bouwwerken 

en ga zo maar door! 

U zult ogen tekortkomen ...

Het Oude Ambachten & Speelgoed 

Museum in Terschuur biedt u een 

unieke kijk in de wereld van toen...

Rijksweg 87

3784 LV Terschuur (Gem. Barneveld, Gld.)

 Tel.: 0342 - 46 20 60

www.ambachtenmuseum.nl

VASTE COLLECTIE

Antieke oudhollandse tegels
Het Nederlands Tegel Museum in Otterlo

VASTE COLLECTIE

De Gelukkige Olifant  
en ander keramiek
Het Nederlands Tegel Museum, Otterlo

ELKE DONDERDAG EN ZONDAG

Rondleidingen Jachthuis  
St. Hubertus
Locatie: Nationaal Park Hoge Veluwe

www.hogeveluwe.nl

VASTE COLLECTIE

Moderne tegels en keramiek
Het Nederlands Tegel Museum, Otterlo

25 JAN - 27 APRIL 2020

Parels uit het Verre Oosten
Kröller-Müller Museum, Otterlo

V.A. JANUARI

Oog in oog met de wolf
Bezoekerscentrum Nunspeet,  

Nunspeet

T/M 16 FEBRUARI 2020

Vlinderslag, 40 jaar  
Atalanta Pers
CODA Museum, Apeldoorn

T/M 29 FEBRUARI

Tentoonstelling  
“Fantasieën in Glas”
Museum Elburg, Elburg

T/M 12 APRIL

In vervoering van Voerman
Locatie: Voermanmuseum Hattem

www.voermanmuseumhattem.nl

1 FEBRUARI T/M 10 MEI 2020

‘Niet met zoveel woorden’  
tentoonstelling
Kröller-Müller Museum, Otterlo

9 APR 2020 - 1 JUN 2020

The wind Rose,  
Susan Philipsz
Kröller-Müller Museum, Otterlo

24 MAART – 20 SEPTEMBER 2020

Vermoorde kunst - Werk  
van joodse kunstenaars
Het Noord-Veluws Museum, Nunspeet 

9 APRIL 2020 T/M 3 JUNI

Schuilkelder Kröller-Müller 
Museum geopend
Locatie: Kröller-Müller Museum, Otterlo

NAJAAR 2020

Bob Ross | Happy Painting
Museum More, Gorssel

Tentoonstellingen
Zeker een bezoekje waard...



Aan de rand van de prachtige NoordVeluwe 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 kabouter-

pad is onvergetelijk voor de allerkleinsten. 

Loop als een echte kabouter de route, met 

kaboutermuts op je hoofd, je wangetjes 

rood en een gevulde knapzak op je rug. 

Volg de kabouters en voer leuke opdrach-

ten 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 bijenkolonie. De 

interactieve tocht start bij het stuifzand-

gebied en voert langzaam verder langs de 

heide, het bos en het water.

Naast informatie over de Veluwe is er te-

vens een tijdelijke expositie ‘Wolf’. In de 

expositie maak je kennis met de vele ge-

zichten van dit bijzondere dier, die zich 

sinds 150 jaar weer heeft gehuisvest op 

de Veluwe. Want hoe goed kennen we de 

familie wolf eigenlijk? Sta oog in oog met 

de wolf  en ontdek het zelf!

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 kijk-

je 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

BEZOEKERSCENTRUM NUNSPEET
VANAF 20 JANUARI

EXPOSITIE 
OVER DE WOLF

#Culture
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bij ‘t Veluws Zandsculpturen Festijn
“75 jaar Bevrijding”

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

Openingstijden:
10 april t/m 31 oktober

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

Toegangsprijzen:
13 jaar en ouder € 10,- 

6 t/m 12 jaar € 5,-
t/m 5 jaar gratis

10 april 
t/m 

31 oktober
2020

Gratis parkeren

Grotendeels overdekt

Rolstoel toegankelijk

Met expositie schilderijen

2020
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‘Anton Pieck inspireert. Nostalgie ontwaakt.’

Anton Pieck is ongetwijfeld de meest ro-

mantische Nederlandse tekenaar van de 

20e eeuw. Zijn illustratieve vertalingen 

van de vele sprookjes, de boekillustraties 

en de kalenderplaten zijn bekend bij een 

groot publiek. Deze behoren tot de vas-

te collectie dan wel presentatie van het 

museum. Evenals een groot aantal reis-

tekeningen en olieverven van zijn hand. 

Minder bekend maar zeker zo kunstzin-

nig 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 

met werk van Pieck en/of zijn geestver-

wanten.

Tot 1 mei 2020 is er een expositie ‘Bella 

Italia – Anton Pieck ontmoet Menno Balm’

Vanaf 1 februari 2020 is er een spraak

makende nieuwe vaste expositie.

Voor meer informatie en activiteiten 

in het museum:

www.antonpieckmuseum.nl

HATTEM
Groots museum op kleine schaal 

Het Voerman Museum Hattem is een 

museum voor kunst, historie en ar-

cheologie. 

Hier vindt u de historie van Hattem. 

Restanten van het kasteel De Dikke 

Tinne uit de 15e eeuw, het verhaal 

van Herman Willem Daendels (1762-

1818) en de 4000 jaar oude klokbeker. 

Maar de schilderijen van Jan Voerman 

senior van de IJsselgezichten en zijn 

zoon Jan Voerman junior van de Ver-

kadealbums vormen het hart van het 

museum. Schilders als Jo Koster, Adria-

nus Eversen en Johannes Bosboom en 

meer vindt u hier ook.

Wie van de geur van versgebakken brood 

houdt, kiest voor een bezoek aan het Ne-

derlands Bakkerijmuseum. 

In bakkerijen van toen en nu laten bak-

kers 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. 

Voerman Museum Hattem

Nederlands Bakkerijmuseum 
Hattem

Kinderen spelen iedere zaterdag en tij-

dens schoolvakanties een hoofdrol als 

ze, verkleed als bakker, zelf aan de slag 

mogen. 

Koffie met wat lekkers in de oude Gelag-

kamer en een bezoek aan de sfeervolle 

museumwinkel maken de dag compleet. 

Een overheerlijk museum in een pitto-

resk stadje. 

#Culture

Achterstraat 46-48, 8051 GC Hattem, www.voermanmuseumhattem.nl.

De actuele tentoonstelling 

‘In Vervoering van Voerman’ 

neemt u mee door de ontwik-

keling van Jan Voerman sr. Van 

zijn academische periode, via 

zijn technische periode, naar zijn onge-

evenaarde IJsselgezichten met wolken-

luchten. Bij deze tentoonstelling is het 

gelijknamige boek uitgekomen dat weer 

nieuw licht werpt op deze schilder. 

Tot 12 april: 

In Vervoering van Voerman 

(oeuvre Jan Voerman sr.) 

Vanaf 1 mei: 

Jan Voerman junior

Arrangementen en dagprogramma’s vind je op de website: 

www.bakkerijmuseum.nl. 

“Het Anton Pieck Museum wil laten 

zien wie Anton Pieck was en waarom 

zijn werk behoort tot het Nederlands 

kunsthistorisch erfgoed. Nergens ter wereld 

is zoveel werk van Pieck voor publiek 

toegankelijk en zichtbaar.”

Hattem omarmt. 
Geschiedenis, cultuur en natuur: Hattem is 
de plek voor uw vakantie en dagje uit!
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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-

Het Nationale Park
       DE HOGE VELUWE

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.

SAMEN MET DE 
(KLEIN)KINDEREN

In het Park is ook voor kinderen van  

alles te beleven voor een leuke en span-

nende dag. Ga bijvoorbeeld sporen 

zoeken in het bos of bekijk de wilde 

dieren vanuit één van de wildobser-

vatieplaatsen. Er lopen dieren zoals 

herten, reeën, wilde zwijnen en moef-

lons 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.

Een dagje Hoge Veluwe begint 

bij het Park Paviljoen

Het is aan te raden om je dag te begin-

nen bij het Park Paviljoen, midden in 

het park. Je kunt hier terecht om een 

activiteit te boeken, zoals een wande-

ling of een safari. Er zijn verschillen-

de fiets- en wandelroutes te vinden, 

maar ook allerlei leuke souvenirs en 

cadeaus. 

KUNST EN ARCHITECTUUR
IN HET PARK 

Museonder

Tegenover het Paviljoen vind je het 

Museonder: het eerste ondergrondse 

museum ter wereld. Hier kun je meer 

leren over alles wat er onder het aard-

oppervlak leeft en wat er vroeger ge-

leefd heeft. 

www.hogeveluwe.nl
Toegangsprijzen 2020: 

Dagkaart Park: € 10,95   •   Dagkaart Park kind: € 5,50 (t/m 6 jaar gratis)

LEUK OM TE 

COMBINEREN MET 

EEN BEZOEK AAN 

HET KRÖLLER- 

MÜLLER MUSEUM!

Kröller-Müller Museum

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.

100 jaar Jachthuis

Jachthuis Sint Hubertus, een van Ne-

derlands belangrijkste architectonische 

rijksmonumenten, viert in 2020 zijn 

honderdste verjaardag. Het is het voor-

malige buitenverblijf van de stichters 

van het Park: Anton en Helene Kröl-

ler-Müller. Wil je dit bijzondere gebouw 

van binnen bekijken? Er zijn dagelijks 

rondleidingen door de belangrijkste 

vertrekken. 

PARKRESTAURANT
Tussen het fietsen door zin in een hapje of een drankje? Dan ben je bij het Park-

restaurant aan het juiste adres! Het Parkrestaurant, gelegen in het Park Paviljoen, 

is zeven dagen per week geopend. Je bent van harte welkom voor een kopje 

koffie met wat lekkers, een verse lunch of een heerlijk diner van wild uit het park. 

Het menu is gevarieerd en wisselend, zo is er bijvoorbeeld iedere maand een 

seizoensgebonden schotel. Bij de kinderen zijn de pannenkoeken -in de wijde 

omtrek bekend- favoriet. >>>
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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 

wereld: bijna 90 schilderijen en ruim  

180 tekeningen. In de Van Gogh Galerij 

zijn in wisselende opstelling circa 45 

werken van Vincent van Gogh te zien. 

Daarnaast zie je er topstukken van  

moderne 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 Richard Serra.

Jardin d’émail (1974) van Jean Dubuffet is een echte publiekslieveling.  

Honderdduizenden mensen hebben het kunstwerk in de afgelopen decennia bezocht. 

Het werk heeft hierdoor, en door weersinvloeden, zwaar te lijden gehad. 

Een grootschalige renovatie werd op touw gezet. Nadat het werk in 2016 gesloten werd 

voor publiek staat de heropening van Jardin d’émail intussen gepland voor april 2020.

Let op: heropening Jardin d’émail

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
uniek in elk seizoen
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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 bezoek  

www.krollermuller.nl of vraag om meer  

informatie 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.  

Voor gezinnen

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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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

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

VELUWE!

Foto: Wieneke HoflandFoto: Marjon Gemmeke

Foto: Wieneke Hofland
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Wandelen en fietsen 
       OP DE VELUWE

EINDELOOS ONTDEKKEN

Het mooie aan de routes op de Velu-

we is de enorme diversiteit. 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 mooi-

ste gebied van Nederland om een 

tocht te maken! 

Of je nu heerlijk wilt genieten van een 

ontspannende fietstocht via het Veluw-

se fietsknooppuntennetwerk, een wan-

deling wilt maken door de bossen of je 

wilt inspannen op de mountainbike, de 

Veluwe biedt tal van mogelijkheden. 

En misschien wel gevarieerder dan je 

in eerste instantie zou verwachten: een 

fietsroute door uitgestrekte bossen of 

langs prachtige heide, wandelen door 

kasteeltuinen of culturele Hanzeste-

den...de Veluwe heeft het allemaal! 

Bekijk het uitgebreide aanbod aan fiets-, 

wandel-, ruiter- en mountainbikeroutes 

op routesopdeveluwe.nl.

Plesmanlaan 2, Nunspeet
0341 - 270 255 
outdoornunspeet.nl

Verhuur van

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

Koop tickets op

www.airbornemuseum.nl

KINDERTENTOONSTELLING

WATERSCHAPSHEUVEL

VANAF MAART 2020
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Eeuwenoude schatten, rijk ingerichte vertrekken 
en schilderijen die tot leven komen…
 
Kijk op www.glk.nl/cannenburch en plan 
een fantastische dag op de fascinerende Veluwe!
 

Kasteel Cannenburch

Maarten van Rossumplein 4, Vaassen

cannenburch@glk.nl

ENTREE

KINDEREN 

€5,- 

Volwassenen€ 27,00
Kinderen€ 17,50

Dagkaart volwassenen€ 17,00
Dagkaart kinderen€ 8,50

Kijk voor meer informatie, rijdagen en dienstregeling op onze 
website.

Like ons op 
Facebook

@veluwschestoomtrein

Veluwsche
Stoomtrein

Maatschappij

        Beleef de techniek van vroegerBeleef de techniek van vroeger
Stap in en reis mee!Stap in en reis mee!

www.stoomtrein.orgwww.stoomtrein.org

Combinatie stoomtrein en salonboot
In de zomermaanden kunt u een reis met de stoomtrein 
combineren met een vaartocht over de IJssel. Tijdens 
deze afwisselende dagtocht combineert u een 
vaartocht  met een luxe salonboot over de mooie rivier 
de IJssel tussen Zutphen en Dieren met een treinrit 
over de prachtige Veluwe tussen Dieren en Apeldoorn. 

De Veluwe-IJssel-Boemel is van 7 juli tot en met 27 
augustus iedere dinsdag, woensdag en donderdag 
mogelijk. Deze combinatie kunt u om 
10:30 uur en 14:15 uur beginnen met 
de salonboot vanaf de IJsselkade in 
Zutphen, of met de stoomtrein vanaf 
station Apeldoorn (NS). Combikaartjes 
koopt u bij de conducteur op de 
stoomtrein en salonboot. 

Iedere zondag rijdt een stoomtrein tussen Apeldoorn en 
Eerbeek. Tijdens de reis zal de stoomtrein 45 minuten 
stoppen op station Beekbergen zodat u rustig een kijkje 
kunt nemen in het Museumdepot met onder andere de 
locomotievenloods en de grote werkplaats, een grote 
draaischijf, een rijdende kolenkraan, waterkolommen, 
armseinen, handbediende overwegen en nog veel meer wat vroeger op 
en naast het spoor te zien was. Dus stap ook in en reis mee!

Beleef het indrukwekkende geluid van de stoomfl uit 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 kloppende hart van dit 
levende spoorwegmuseum. Hier bevindt zich een groot deel van het 
afwisselende materieelpark met oude stoom- en diesellocomotieven, 
historische rijtuigen en goederenwagens. 

De VSM bestaat uit enthousiaste 
en vakbekwame vrijwilligers. Met 
veel zorg, geduld en kennis werken 
zij aan de instandhouding en het 
onderhoud van de locomotieven, 
rijtuigen, goederenwagens en 
de eigen spoorlijn. Intussen is 
er een imposant en afwisselend 
materieelpark opgebouwd met 

daarin een grote collectie oude stoom- en diesellocomotieven, historische 
rijtuigen en goederenwagens. De VSM heeft diverse stoomlocomotieven 
bedrijfsvaardig en stoomt daarmee over de Veluwe.
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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.

 

Dijkpoort HattemVischpoort Elburg
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Zoveel lekkers in de Veluwe.. Genieten met hoofd-

letter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten en typische 

streekgerechten. Van de biologische boer tot  

bourgondisch restaurant. Als Foodie kunt u hier  

zeker terecht!
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Nederland kent een eetcultuur die afwijkt 

van veel andere culturen. Voor toeristen 

die Nederland bezoeken en voor mensen 

die zich in Nederland vestigen is het vaak 

wel eventjes aanpassen. Daarbij kent ie-

dere streek ook nog zijn eigen typische 

streekproducten.

Op de Veluwe val je van de ene culinaire 

verrassing in de andere. Van kaas tot wijn 

en bier en van brood tot honing, het wordt 

hier allemaal gemaakt. En ook aan goede 

restaurants – waar ze de lekkerste wildge-

rechten op tafel toveren – geen gebrek. 

Superfijn dus dat je al op de Veluwe bent 

want nu kan je het zelf gaan proeven!

Erkend Veluws Streekproduct

Erkend Veluwse Streekproducten zijn 

producten die stuk voor stuk worden ge-

maakt door mensen met heel veel liefde 

en passie voor wat ze doen. Samen staan 

ze voor ambachtelijk gemaakte produc-

ten: ingrediënten uit de omgeving, lokaal 

gemaakt en dát proef je! De pure smaak 

druipt van het vlees, de vis en de zuivel 

af. En een heerlijk Veluws streekproduct 

als bier en wijn is een streling voor de 

tong. Bij veel restaurants vind je ook Er-

kend Veluwse Streekproducten terug op 

de menukaart. Kijk op echtveluwe.nl voor 

alle producenten van deze (h)eerlijke 

streekproducten op de Veluwe.

GO WILD

De Veluwe kent een rijke traditie als het 

gaat om wild. Bij de meeste restaurants 

begint het wildseizoen in oktober, wan-

neer de jacht op fazant en haas wordt 

geopend. Het wildseizoen eindigt op 

tweede kerstdag. Door het afwisselende 

landschap voelen vele soorten wild zo-

als hazen, gevogelte, wilde zwijnen en 

edelherten zich thuis op de Veluwe. En 

precies dat maakt het eten van wild hier 

ook zo speciaal. Wat je op de Veluwe eet 

aan wild is zeer waarschijnlijk ook uit de 

omgeving afkomstig. 

Wil je meer weten over de Veluwe, over de 

streekproducten en (wild)restaurants? Ga 

naar visitveluwe.nl voor meer informatie. 

Puur en (h)eerlijk
       OP DE VELUWE
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NERO PURE 
NATUURLIJKE DIERENVOEDING

IJS VAN CO

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 

ijs loket in Hoenderloo. Jong en oud 

kunnen genieten van onze producten in 

een prachtige omgeving.

Naast ons ijsloket maken vele horeca-

bedrijven, 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 melkproduc-

ten, waarbij één ding vooropstaat:  

topkwaliteit!

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

Krimweg 33d 

t.o. de muziektent | Hoenderloo

www.ijsvanco.nl

Ervaar zelf de voordelen van natuurlijke 

voeding en natuurlijke vlees snacks voor 

jouw hond met het proefpakket van Nero 

en ontvang:

• Een 800 gr. verpakking Nero brokken 

 naar keuze,

• Een verpakking 100% vlees sticks,

• Een kauwbot,

• Een fantastisch speeltje voor je hond.

Wij van Nero 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 PURE  

www.neropure.nl 

Nero Pure natuurlijke 
hondenbrokken met 

extra vers vlees! 

PROEF
PAKKET

Hotel-Restaurant De Echoput

Het hele jaar door wild op de menukaart!

Amersfoortseweg 86

7346 AA Hoog Soeren

055 519 1248

www.echoput.nl

Restaurant Planken Wambuis

Verlengde Arnhemseweg 146

6718 SM Ede

026 482 1251

www.plankenwambuis.nl

Restaurant Het Aardhuis 

Aardhuis 1, 7346 AA Hoog Soeren

06 38201025

www.restauranthetaardhuis.nl

Brasserie Staverden

Uddelermeerweg 2, 3852 NT Ermelo

085 486 4001

www.beleefstaverden.nl

Brasserie Restaurant 
de Waldhoorn

Dorpsstraat 2, 6731 AT Otterlo

0318 591 239

www.dewaldhoorn.nl

Restaurant Cèpes

Houtkampweg 1, 6731 AV OTTERLO

0318 591228

www.cepes.nl

The Hunting Lodge

Beekhuizenseweg 1

6891 CZ Rozendaal

026 361 1597

www.thehunting.nl

Uit eten?
Heerlijke plaatselijke 

Veluwse restaurants:
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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 proeflokaal. 

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 salesbrigade van Hert Bier is opgeleid 

tot biersommelier. 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 

een pilsener en een Radler bier van de 

tap! 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 Leven, Mooi Leven, Dorps Leven 

en Nieuw Leven. Er is dus met recht  

‘Leven in de brouwerij!’ Brouwer Carlo 

Ruiter: “In onze bieren zijn lokale produc-

ten verwerkt. Zo gebruiken we bijvoor-

beeld honing van imker Kleijer uit Putten. 

Ook gebruiken we natuurlijke producten 

als sinaasappelschillen en kruidnagels.’ 

SAMENWERKING STICHTING 
GRENSVERLEGGENDE TALENTEN
Hert Bier heeft twee kernwaarden: zicht-

baarheid en betrokkenheid. Dit komt onder 

andere tot uiting in de samenwerking met 

Zorgboerderij Grensverleggende Talenten 

(SGVT) uit Putten. SGVT biedt begeleiding 

aan jongeren en volwassenen met een 

stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en 

aan jongeren en volwassenen met een ver-

standelijke 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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Proef 
  de streek

In het mooie Otterlo vind je een 

wijngaard van 1.5 ha bij Wijnhoeve de 

Veluwe. Er wordt hier met veel liefde 

gewerkt aan mooie wijnen van de 

Veluwe. Op Wijnhoeve de Veluwe 

worden wijnen gemaakt van diverse 

druivensoorten. 

Wit en rood in diverse soorten 

en stijlen met één ding gemeen: 

allemaal biologisch gemaakt. 

Lontweg 1, 6731 Otterlo

De Veluwe heeft zijn eigen bierbrouwerij! 

In Bierbrouwerij De Vlijt wordt dagelijks in de eigen brouwinstallatie het ambachtelijke 

speciaalbier Veluwse Schavuyt gebrouwen. 

Het ambachtelijke bier heeft een hoge gisting en wordt niet gefiltreerd en gepasteuri-

seerd. Hierdoor blijft de mooie volle smaak van de gebruikte brouw-ingedriënten  

in het bier volledig aanwezig.

Vlijtseweg 114, 7317 AG Apeldoorn

Wie door de Lonely Planet Europa 

uitgave bladert, komt IJs van Co uit 

Hoenderloo tegen. Sinds 1975 wordt het 

ijs verkocht. En al die jaren staat er op 

zonnige dagen geregeld een rij van een 

flink aantal meters. Speciaal voor horeca 

en IJssalons heeft IJs van Co een eigen 

streekijs ontwikkeld. Met melk van de 

lokale Writsaert Hoeve in Deelen wordt 

volgens eigen recept het streekijs bereid.

Krimweg 33D, 7351 AT Hoenderloo

Slagerij ter Weele is een zelfslachtende 

slagerij met een officiële wild-erkenning. 

Naast zelf jagen werkt de slagerij samen 

met andere jagers. het wild komt van  

Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, 

Deelerwoud, verschillende gemeente 

bossen, particuliere terreineigenaren  

en Nationaaal Park de Hoge Veluwe.

 

Wildproducten zijn beschikbaar  

afhankelijk van de jachtopbrengst,  

denk hierbij aan edelhert, damhert, ree, 

wild zwijn en moeflon. 

Er is een winkel gevestigd in  

Oene en Emst.

Forellenkwekerij ’t Smallet, de enige 

cultuurhistorische kwekerij in 

Nederland. De vissen krijgen de tijd 

en ruimte om te groeien tot een vis 

van topkwaliteit.

De vissen zwemmen in het zuiverste 

sprengenwater, rechtstreeks uit de 

bossen van het Kroondomein. 

De forellen en zalmforellen zijn vers 

verkrijgbaar. 

De forellenkwekerij is van 1 april 

t/m 31 oktober dagelijks te bezoeken 

middels een rondleiding.

Bezoekadres: 

Smallertsweg 8, 81666 KD Emst

Ys van Co Slagerij ter Weele

Forellenkwekerij ’t Smallert

Veluws Schavuyt

Wijnhoeve de Veluwe

45
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Er op uit!

VOOR DE BESTE VELUWE BELEVING!

Superst oer & uniek ver v oer

Stap op de

E-chopper!

Reserveer online met de code LANDAL2020

• E-MOUNTAINBIKE • E-LOOPFIETS • E-CHOPPER 

• EN NOG VEEL MEER!

Garderen | Harderwijk | Hoenderloo | Otterlo | Voorthuizen

www.veluwespecialist.nl

€5.00
KORTING

tot 1 nov 2020

mooie GRATis 

RouTes!

klimbosgarderen.nl

klimbosharderwijk.nl

Slinger door

op avontuur

de bomen! 

in de bomen!

ROLLERCOASTER ZIPLINE

FREE FALL VAN 16 METER

DUO-ZIPLINE

5 KLIMPARCOURSEN

10 KLimparcoursen
veiLigste systeem van nL
geschiKt voor 4 tot 104 jaar
Langste toKKeLbaan op de veLuwe

Reserveer online met de code LandaL2020 en pak €2.50* korting!

*geldig tot 1 nov 2020

Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe

Apenheul

Veluwe Specialist

Kröller-Müller Museum Klimbos Garderen

De groene schatkamer van 
Nederland. Bekijk alles wat het 
park te bieden heeft: natuur, 
landschap, kunst, architectuur, 
historische verhalen.
www.hogeveluwe.nl

Een bos vol loslopende apen,  

dát is Apenheul. In dit prachtige, 

groene park op de Veluwe ontdek je 

bijna 300 apen. Daarvan loopt  

de helft zomaar los!

J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn

www.apenheul.nl

Actief dagje uit op de Veluwe! 

Huur een E-step, Mini Cooper, Twizy, 

tandem, fiets of GPS om de Veluwe 

in een prachtige route te ontdekken!

Garderen, Otterlo, Hoenderloo, 

Voorthuizen, Harderwijk

www.veluwespecialist.nl

Museum voor moderne kunst,  

gelegen in het Nationaal Park de 

Hoge Veluwe. Je vindt er o.a. de 

op één na grootste Van Gogh-

verzameling ter wereld en één van de 

grootste beeldentuinen van Europa.

Houtkampweg 6, Otterlo.

www.krollermuller.nl

Parcoursen tussen de 5 en 25 meter 

hoog. Voor beginners maar ook 

voor durfals. Klimbos Garderen, 

9 diverse parcoursen en 15 minuten 

rijden vanaf Apeldoorn.

Putterweg 81, Garderen

www.klimbosgarderen.nl

Julianatoren

De Spelerij

Burgers’ Zoo

Kings & Queens Zutphen

Het leukste attractiepark voor het  

hele gezin vind je in Apeldoorn:  

de Julianatoren! De hele dag genieten 

van meer dan 60 attracties en shows!

Amersfoortseweg 35, Apeldoorn

www.julianatoren.nl

Op deze wonderlijke speel- en 
ontdekplek kun je de hele dag actief 
spelen en ontdekken. De Spelerij is 
een werkplaats, atelier en tentoon-
stellingsruimte tegelijk. In de werk-
plaats De Uitvinderij kunnen kinderen 

zelf objecten en kunstwerken maken.

www.spelerij.nl

Duik in 8 miljoen liter water, ga op 

avontuur in de overdekte jungle en 

bewonder de gieren in onze woestijn! 

Beleef 45 hectare dierenpark in 

Burgers’ Zoo!

Antoon van Hooffplein 1, Arnhem

www.burgerszoo.nl

Kings & Queens is een sportsbar in 

Zutphen met pooltafels, snookertafel, 

caramboletafel, bowling, ping-pong 

en een escaperoom en nog veel 

meer. Vertier voor het hele gezin!

Stationsplein 6, 7201 ML Zutphen

T. 0575 - 820288, www.kandq.nl
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Heerlijk op vakantie, even lekker uitwaaien met een wandeling 

door de prachtige natuur en ’s avonds gezellig uiteten. 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 Pure  •  www.neropure.nl 

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. 

Natuurlijke voeding geeft je hond: 

••  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 begrijpen dat. 

Wij bieden een breed assortiment aan 

natuurlijke hondenbrokken en natuurlijke 

vleessnacks. 

Ervaar zelf ook de voordelen welke de 

natuurlijke voeding van Nero Gold en Nero 

Pure jouw hond kan 

bieden via ons uitge-

breide proefpakket. 

Je maakt zelf 

een keuze welke 

natuurlijke voeding 

van Nero jij voor 

jouw hond wil probe-

ren. Je ontvangt een 800gr 

verpakking Nero brokken naar keuze, een 

verpakking 100% vlees sticks, een leuk 

speeltje en een kauwbot. Een pakket 

waar je hond van zal smullen! 

Steeds meer mensen ervaren de gemak-

ken van het online bestellen van honden-

voer. Geen getil meer van de vaak zware 

en onhandige zakken. Wij leveren binnen 

24 uur aan huis. Plus met elke bestelling 

Nero ontvang je voor jouw hond iets extra 

lekkers erbij want deze verdient natuurlijk 

het beste!  

Wat onze klanten over ons zeggen:

“Snelle en nette levering, altijd een klein 

“cadeautje” erbij wat de honden héérlijk 

vinden” – Jeanette 

“Omdat mijn Jack Russel van 14, 

die normaal moeilijk eet en zijn brokken 

het liefst laat staan, deze brokken met 

smaak eet. Daarnaast vond ik de service en 

het meedenken erg prettig.”

 – Marlies

“Proefpakket besteld, snel ontvangen, 

heel erg uitgebreid ... en dat voor een 

gratis pakket! Honden eten er goed van 

dus we gaan vaker bestellen!” – Marije 

“Brokken waren snel bezorgd en onze 

pup vindt ze heerlijk, ze eet nu de bak mooi 

leeg iedere keer en komt mooi aan. 

Minder ontlasting dus meer voedzame 

stoffen, fijn!” - Jolanda

Wij van Nero 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! 



Veldweg 5
6952 GX Dieren
Telefoon: 0313 413118 www.spelerij.nl

Bij weer of geen weer

de wonderlijkste 
speel- en ontdekplek 
van Nederland

De Spelerij De 
Uitvinderij

Met je gezin, 
de hele dag spelend 

ontdekken!


