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Samen met je paard op pad
In de herfst, wanneer de bossen goud, 

oranje en rood kleuren, is het prachtig 

paardrijden rondom Ede. Een uitgelezen 

moment om het nieuwe ruiter- en 

mennetwerk van maar liefst 200 kilometer 

aan routes te ontdekken. Daarin is ook 

een aanrijroute naar Het Nationale Park 

De Hoge Veluwe opgenomen waar nog 

eens 45 kilometer aan ruiterpaden ligt. Je 

stippelt zelf eenvoudig een route uit op 

basis van knooppunten.

Beleef de Veluwse bossen 
Wandelfans kunnen naar hartenlust 

wandelen in het Speulder- en Sprielderbos 

liggend tussen Ermelo, Putten en 

Garderen. De grote eikenbomen zijn 

knoestig en deels met elkaar vergroeid, 

waardoor het bos heel bijzonder 

aandoet. Na een heerlijke wandeling, 

ben je natuurlijk toe aan een warme 

kop chocolademelk of koffie en dan is 

restaurant Het Boshuis, midden in  

het bos, dé ideale uitvalsbasis. 

Wandelen door het 
boerenlandschap
Een wandeltocht langs de oevers van 

de IJssel mag niet ontbreken tijdens 

je bezoek aan de regio. Ontdek het 

landschap rondom Veessen via het 

klompenpad ‘Elsvoorderpad’. De route 

start bij Huize Ruys Brasserie en brengt 

je via het kleine dorpje Vorchten met 

zijn bijzondere oude kerkje, door de 

Hoogwatergeulvallei weer terug naar 

Veessen. Neem je verrekijker mee en 

luister onderweg goed naar het gezang, 

want in het gebied spot je heel veel 

verschillende soorten vogels. 

Op wereldreis in één dag
In Burgers’ Zoo ga je in een dag tijd 

als een ware ontdekkingsreiziger op 

avontuur door de meest uiteenlopende 

natuurgebieden ter wereld. Je duikt onder 

in de tropische koraalzee en je verkent 

het tropisch regenwoud, de rotswoestijn 

van Arizona en de Oost-Afrikaanse 

savanne. Jouw reis voert je verder door 

de mangrove van Belize en langs diverse 

zoogdieren en vogels in hun natuurlijk 

vormgegeven verblijven.

Een dagje uit in Apeldoorn
Ontdek en proef Apeldoorn. In 

de binnenstad vind je een breed 

winkelaanbod en talloze cafés en 

restaurants. In het Cultuurkwartier 

vind je CODA Museum, poppodium 

GIGANT, expositieruimte ACEC en op 

loopafstand Theater Orpheus. 

In CODA draait dit najaar de 

internationale expositie Paper Art, 

met werk van 49 kunstenaars. De 

tentoonstelling laat zien, met kleine 

kunstwerken tot levensgrote installaties,

hoeveel verschillende perspectieven en

dimensies er zijn in papierkunst.

Liever actief op de fiets? Met Tour de 

Papier ontdek je al fietsend de schoonheid 

van de natuur en leer je meer over de 

papiergeschiedenis van de Veluwe.  

Vanuit de gezellige binnenstad kun je  

ook de fietsroute ‘Stad & Natuur’ starten. 

Op de pedalen genieten van al het moois 

in en rondom Apeldoorn: stad, cultuur  

en natuur!

Cultuur snuiven
Kunst en de Veluwe gaan hand in hand.

Verspreid over de hele Veluwe vind je

de mooiste kunstcollecties, verrassende

exposities en lokale geschiedenis.

Leer alles over orgels in het Nationaal

Orgelmuseum of duik in de geschiedenis

van de luchtoorlog boven Nederland

gedurende de Tweede Wereldoorlog

in Museum Deelen. Proef

de herfstsfeer in de uitgestrekte 

beeldentuin van het Kröller-Müller 

Museum en geniet tegelijkertijd van 

moderne kunst. Voor iedereen is er wel 

iets. Welk museum ga jij bezoeken?

BELEEF DE 
VELUWE

Je beleeft de herfst het best  
op de Veluwe! Kijk op  

www.visitveluwe.nl/herfst voor 
nog veel meer inspiratie en tips 
voor jouw bezoek aan de regio.

ACTIVITEITEN IN HET NAJAAR
24, 25 en 26 september | Beleefweekend
Ontdek wat er buiten te beleven valt tijdens het Beleefweekend Veluwe in Epe, Hattem 
en Heerde tijdens het laatste weekend van september. Op deze drie dagen zijn overal 
in Epe, Hattem en Heerde beleefactiviteiten voor jong en oud. Er is voor elk wat wil(d)s!

Heel september en begin oktober | Bronstexcursies
Wanneer een mannetjes hert op zoek is naar liefde, zo rond september en oktober, 
laat hij zijn lokroep duidelijk horen: het burlen. Ga mee op pad met een gids en beleef 
de bronsttijd op de Veluwe. Er worden speciale (kinder)bronstexcursies georgani-
seerd bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Natuurcentrum Veluwe. Of ga met je 
eigen fiets mee op burltocht vanuit Emst of Elspeet.

Herfstvakantie | Wilde Weken
In de herfstvakantie worden de Wilde Weken georganiseerd bij Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe. Dagelijks vinden er leuke activiteiten voor jong en oud plaats: van 
wild spotten en wild eten tot een wild-wijn-wandel arrangement. Vier de herfst op 
de Veluwe!
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ONTDEK DE VELUWE  
IN DE HERFST

De dagen worden weer korter en de bladeren vallen (bijna) van de bomen. Dat kan maar 
één ding betekenen: de herfst staat voor de deur! Met al het natuurschoon, is het prachtig 
wandelen of fietsen op de Veluwe maar er is nog zoveel meer te ontdekken. Wij zetten de 

leukste tips voor het najaar op een rij.


