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Ontdek Apeldoorn

Eten, Drinken, Stappen & Chillen

NETT 

begint je dag net en ben je toe aan goede koffie? Loop dan een paar passen vanaf Saxion naar de andere kant van de Nettenfabriek, Daar 

vind je NETT. Een mega relaxte en chille plek voor goede koffietjes, de lekkerste lunches en gezelligste borrels.

 

SOAP Apeldoorn 

Fan van het strand? Wij ook! Zelfs in Apeldoorn vind je een stukje strand, een stadsstrand. Net buiten het centrum, bij het ‘Zwitsalterrein’, 

vind je dit fijne stukje Apeldoorn. Ga liggen op een van de strandbedjes, of pak met je vrienden een picknicktafel en het relaxen kan 

beginnen. Zin in een beetje actie? Dan kun je je uitleven op de beachvolleybalvelden bij SOAP. Ook zijn er vanaf de lente tot einde zomer 

meerdere festivals op het terrein waar SOAP ligt. Een hotspot om niet over te slaan wanneer je Apeldoorn wilt ontdekken.

 

Rembrandt 

De beste tosti’s in town vind je bij Rembrandt. Echt waar, dikke tip! Bij Rembrandt kun je van de ochtend tot in de avond terecht. Voor een 

lunch die een borrel wordt, ben je hier dus op de goede plek. Het personeel is heel gezellig én creatief. Zo organiseerden ze tot nu al de 

leukste online pubquizes en bingo’s. Bij Rembrandt maken ze overal het beste van.

 

Schenkers 

GOUDEN TIP! Bij Schenkers kun je heerlijk aan een van de tafeltjes (binnen of buiten) gaan zitten en je laptop openklappen. Dus wil je een 

keer ergens anders studeren? Pak je spullen op en ga hier zitten. Goede koffie, gezellig personeel en lekker eten maken het studeren nog 

net een beetje leuker!

 

Het Stadscafé 

Dé plek met een chille en leuke vibe. Het Stadscafé heeft een groot terras waar je ook makkelijk met een grote groep kunt gaan zitten, 

bijvoorbeeld voordat je gaat stappen. Dit is de beste plek om eerst even een drankje te doen! En ja, ook in Apeldoorn, (het is natuurlijk 

Nederland) regent het wel eens, maar dat is geen probleem. Parasols overdekken een aantal tafels en met een heater erbij zit je hier alsnog 

heerlijk buiten. Of je gaat lekker binnen zitten, lekker warm en meer dan genoeg ruimte. Let op! Er zijn ook spelletjes aanwezig… just saying.

 

Bij Finnegans Irish Pub  
kijk je buiten de deur sportwedstrijden, drink je biertjes (of iets anders) en vind je meer internationale mensen dan in het gemiddelde 

Apeldoornse café. Het personeel spreekt voornamelijk Engels. Misschien een gekke combi met al het voorgaande, maar hier vind je de 

beste brownies in town.

 

Stappen?  
Dan zit je op het Caterplein goed. Dansen tot in de late uurtjes, drankjes doen of aan de bar hangen, jij kiest zelf. Begint jouw weekend op 

donderdag of heb je gewoon zin om dan los te gaan, ga dan naar Café de Zaak (7), De Babbel (8) of De Professor (9). Oja, niet te vergeten 

voor als je altijd vergaat van de honger na het stappen, ga dan een kwartiertje voor de lampen aangaan de kroeg uit. Dan kun je nog net 

kebab, patat, broodjes kaas of de beste loempias van Apeldoorn scoren bij een van de afhaalzaken rondom het Caterplein.

Doen, doen, doen! Of vooral niet overslaan

Gigant 

Gigant is moeilijk in één woord te omschrijven, het is namelijk een filmtheater, pop- & stadspodium én café. Van feestjes tot arthouse films 

en van een openlucht bios in de zomer tot theatervoorstellingen. Het is een gezellige plek voor een diversiteit aan leuke dingen.

Oranjepark
Direct aan het centrum van Apeldoorn vind je het Oranjepark. Het park om in de zomer een kleedje mee te nemen en de hele middag of 

avond te zijn. Nu, in de zomer, vind je er Pop-up picknick, wat betekent dat je niet eens je eigen drankjes en snacks mee hoeft te nemen, die 

kun je daar halen. En houd je niet zo van op een kleedje zitten? Dan schuif je bij Pop-up aan tafel aan of ben je snel genoeg om een van de 

strandstoelen te bemachtigen. Leuk weetje; de eigenaresse van Pop-up Picknick heeft bij Saxion gestudeerd. 

Park Berg en Bos 

Apeldoorn staat bekend om de prachtige bosrijke omgeving. En we moeten je zeggen, wij zijn er echt weg van. In park Berg en Bos zie je 

wat Apeldoorn onder andere zo mooi maakt. Beklim de uitkijktoren en op de top zie je precies wat wij bedoelen. Je hebt uitzicht over heel 

Apeldoorn. Het is ook de perfecte spot om te genieten van een ondergaande zon.

 

Apenheul  
Need we say more? Hebben we het over Apeldoorn, dan kan deze highlight natuurlijk niet ontbreken. Studeer of woon je in Apeldoorn? 

Maak het officieel met een bezoekje aan de Apenheul ;).

 

Radio Kootwijk 

Heb je inmiddels wandelen of hardlopen als nieuwe hobby ontwikkeld? Of houd je van een fijne instagrammable plek? In beide gevallen, 

ga vooral eens naar Radio Kootwijk. Deze omgeving heeft zijn bekendheid te danken aan het zendstation dat daar staat, een monumentaal 

pand, maar ook een architectonisch hoogstandje (echt waar!). Niet alleen het Radiostation is de moeite waard. Je vindt hier namelijk ook 

de grootste actieve zandverstuiving van West-Europa en mooie wandelroutes. Genoeg om je energie kwijt te kunnen of je filmrol te vullen.

 

Bussloo  
Weer mooi weer en wat anders proberen? Ga dan richting Bussloo, ook vlak buiten Apeldoorn. Neem je handdoekje mee, zonnebrand, 

een muziekje, eten en drinken en ga liggen. Niks meer aan doen. Behalve dan een duik tussendoor. Het is een fijne plek om bij warm weer 

het water in te plonsen en te relaxen met vrienden. Tip: neem een wegwerp BBQ mee want je mag hier lekker blijven om met elkaar te 

barbecueën.

 

Paleis Het Loo  
Een andere highlight die niet mag ontbreken op deze lijst. Een paleis saai en niet boeiend? Snappen we ook. Maar goed Apeldoorn en Paleis 

Het Loo gaan wel hand in hand. En heel eerlijk, best leuk om een keer te zien, toch?! Kroondomein Het Loo, het landgoed achter het paleis, 

is sowieso de moeite waard mocht je toch echt niet van pracht en praal houden. Zie je toch een stukje van Het Loo, maar dan anders.

Burnside cablepark 
Schijnt de zon? Fan van watersport of gewoon van relaxen bij het water? Dan kun je een GO scooter pakken (de auto of fiets mag natuurlijk 

ook) om een klein tochtje te maken naar Emst, vlak buiten Apeldoorn. Hier vind je Burnside Cablepark, de gezelligste wakeboardbaan, echt 

een aanrader. Je raadt het al je kunt er wakeboarden, maar ook waterskiën of gewoon gaan zitten, een drankje bestellen en kijken naar alle 

wakeboarders die voorbijkomen. Neem zelf ook vooral een duik in het water als je toe bent aan verkoeling!
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