Welkom in de

Gelderse
streken

Aangeboden door NBTC en valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de redactie van Gazet van Antwerpen.

Een warm welkom in de

Gelderse
streken

Gelderland is zowat de groenste provincie
van Nederland, maar kleurt in de herfst alle
tinten rood, geel en oranje. Práchtig! Er valt

Even situeren

Ten noorden van de Nederlandse provincies Limburg
en Noord-Brabant ligt de provincie Gelderland met
Nijmegen en Arnhem als grootste steden en de

in Gelderland zoveel te ontdekken: parels van

Veluwe als natuurtopper met uitgestrekte bossen

musea, schatjes van stadjes, fijne wandelingen,

streken beslist de moeite om te ontdekken. Heel wat

en heidevelden. Maar er zijn nóg enkele Gelderse

mooie fietsroutes en gastvrije restaurants. Je

natuurfans bijvoorbeeld, verliezen hun hart in de

proeft er van het landelijke leven vol nostalgie,

Rivierenland, een vruchtbare streek omarmd door

maar Gelderland is niet blijven stilstaan in

Achterhoek, vlak bij de Duitse grens. Of neem nu
de rivieren Maas, Waal, Lek en Linge.

de tijd. Dat bewijzen de hippe steden en
culturele toppers. Verken de vier Gelderse
streken: beleef er herfstpretjes, droom weg
bij najaarsromantiek en geniet volop van het
moois en lekkers dat het seizoen biedt.
Veluwe
Achterhoek
Arnhem
Nijmegen
Rivierenland

Antwerpen

Rivierenland

Tussen boomgaarden
en kastelen
Wandelen langs rivieren, fietsen tussen
boomgaarden vol appels en peren, dolle pret
beleven op het water, of forten en kastelen
ontdekken. Rivierenland is een veelzijdige
regio in het midden van Nederland, omarmd
door rivieren.

Betuwse topwijnen

Centraal in het Betuwse landschap liggen de wijngaarden van
het Betuws Wijndomein. De speciale druivenrassen leveren
kwalitatief hoogwaardige wijnen. Het Betuws Wijndomein heeft
zowel op nationale als internationale wedstrijden medailles
weten te behalen. Ze zijn uitgeroepen tot beste wijngaardenier
2017 en 2018.
betuwswijndomein.nl

Fruittuin van Nederland

Wist je dat Rivierenland ook wel de fruittuin van Nederland
wordt genoemd? Ongeveer een derde deel van al het fruit dat
in Nederland wordt geteeld, komt hier vandaan. In het voorjaar
is het één grote bloesemzee, in de zomer en herfst zie je
overal fruitstalletjes langs de weg waar je lekker vers fruit kunt
kopen. De appels en peren hebben de hele zomer de tijd om te
groeien, totdat ze in de nazomer worden geplukt. Strijk eens
neer in een theetuin of bezoek een fruitbedrijf. De telers laten
je graag kennismaken met het verhaal achter het fruit. Zin om
zelf aan de slag te gaan? Bezoek dan een zelfpluktuin en pluk
je eigen fruit. Verser dan dat krijg je het niet!
rivierenland.nl

Het grootste monument van Nederland

Het grootste rijksmonument van Nederland bestaat uit 45
forten, 6 vestingen, 2 kastelen en ruim 600 bunkers, kazematten
en groepsschuilplaatsen. Deze Nieuwe Hollandse Waterlinie
is een verdedigingslinie van maar liefst 85 kilometer lang. Ze
loopt helemaal van Muiden tot aan de Biesbosch, dus ook voor
een deel door Gelderland, in Rivierenland om precies te zijn.
Vandaag vind je in het gebied nog veel overblijfselen waar je de
geschiedenis herbeleeft. Bezoek bijvoorbeeld Slot Loevestein,
GeoFort, Fort Vuren, Werk aan het Spoel of Fort Everdingen.
Tussen 1815 en 1940 was het water onze bondgenoot. De
Nieuwe Hollandse Waterlinie zorgde ervoor dat Holland
onbereikbaar was voor de vijand. Wanneer oorlog dreigde,
werden hele stukken land ondergezet met een laagje water
tot kniehoogte. Dat betekende twee vliegen in één klap: het
land was onbegaanbaar voor soldaten of paarden en niet diep
genoeg voor boten. Ook al heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie
nooit echt gewerkt, de linie gaf toch een veilig gevoel voor wie
erachter zat. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd
voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. Over een paar jaar
hoopt het grootste rijksmonument van Nederland op de
Werelderfgoedlijst te staan.
nieuwehollandsewaterlinie.nl

Bio-delicatessen van Mariënwaerdt

Op het eeuwenoude familielandgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt
worden eerlijke producten bereid met de biologische opbrengst
uit de moestuin, boomgaarden, van het vee en de akkers.
De delicatessen van het landgoed worden verkocht in de
landgoedwinkel. Denk aan biologische jams, chutneys, sauzen,
vruchtencurds, sappen, stroop, honing, koekjes, meelmengsels
en landgoedkazen. Ook leuke cadeautjes vind je er.
Wil je meteen proeven van de verse producten van het landgoed?
Schuif aan tafel in het pannenkoekenhuis De Stapelbakker of in
Brasserie Marie, allebei aan de rand van het landgoed. Trouwens,
naast heerlijk eten kun je mooi wandelen op het landgoed. Vier
routes werden uitgestippeld.
marienwaerdt.nl

Spannend verdwalen in GeoFort

Op het spannende forteiland staat alles in het teken van
kaarten en navigatie. Experimenteer er met oude en
moderne geo-technieken, zowel binnen als buiten. Je
raakt gedesoriënteerd in de donkere ondergrondse gang,
gaat dwalen in een doolhof en raakt gefascineerd door
kaartschaal en projecties in de Kazerne. GeoFort is in
2016/2017 uitgeroepen tot het beste kindermuseum van
de wereld. Je gaat miljoenen jaren terug in de
tijd door aan de 4D-globe te draaien. Je
Open in
zoomt van het kleinste deel in je lichaam
weekends en
uit tot aan het verste plekje in het heelal.
schoolvakanties.
Ook kun je speuren en klauteren in de
Met leuke activiteiten
Vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer.
in oktober (tijdens
geofort.nl.
de Nederlandse
herfstvakanties)

Stoer doen in Slot Loevestein

Slot Loevestein ligt op een unieke plek: waar Maas en Waal
samenkomen en Gelderland, Brabant en Zuid-Holland elkaar
raken. In dit oer-Hollandse rivierenlandschap liet ridder Dirc Loef
van Horne in 1361 zijn kasteel bouwen. Vandaag het robuuste
middeleeuwse kasteel met de prachtige natuur eromheen een
heerlijke plek om te vertoeven, ook voor gezinnen met kinderen.
In het vroegere soldatendorp vertellen soldaten en andere
bewoners over hun leven in de vesting. Zoals Elsje die de was
doet of een anonieme soldaat op wacht. Met spellen kom je
meer te weten over kruit en wapens, in een kelder ervaar je de
dreiging van hoogwater. Je krijgt je eigen sleutel mee om alles te
ontdekken!
TIP: de leukste weg om Slot Loevestein te bereiken is over het
water. Vanuit Woudrichem is Loevestein bereikbaar via het
voetveer. Of kom met de grote boot uit Gorinchem.
slotloevestein.nl

Dagje genieten in Culemborg

Van een kleine handelsstad aan de Lek is Culemborg door de
eeuwen heen uitgegroeid tot een vrijzinnige stad waar veel te
beleven valt. Relaxed winkelen, lekker eten, genieten van cultuur
en historische gebouwen ... op een dagje Culemborg doe je
het allemaal.
culemborgklopt.nl

Nijmegen

Old city, young vibe
Nijmegen toont veel gezichten. Zo is
het een bruisende studentenstad, met
talloze festivals, unieke hotspots en
hippe eettentjes. Maar de stad staat ook
bekend als shoppingparadijs, met een ruim
winkelaanbod van grote ketens tot kleine
unieke speciaalzaken. Maar bovenal is
Nijmegen de oudste stad van Nederland met
een binnenstad vol historische locaties. Die
cultuurhistorische rijkdom moet je beslist
ontdekken.

Prachtig gebedenboek in het Valkhof

In Museum Het Valkhof ontdek je het mooiste van Romeins
Nederland, een kleurrijke collectie moderne kunst en een
prachtige verzameling oude kunst. De tentoonstelling
‘Ik, Maria van Gelre’ toont een honderdtal kunstobjecten van
de 15de-eeuwse hertogin, o.a. haar prachtig
geïllustreerde gebedenboek, één van de
Van
grootste middeleeuwse kunstschatten
13 oktober 2018
uit Nederland.
t/m 6 januari
museumhetvalkhof.nl
2019

Wandel door de geschiedenis

Volg de stadswandeling en laat je meevoeren in de geschiedenis
vanaf het Romeinse Rijk tot aan de Tweede Wereldoorlog, de
groene stadsparken en interessante musea.
visitnijmegen.com

Museumpark Heilig
Land Stichting
Orientalis

Neem een kijkje in de kleurrijke
wereld van het Jodendom,
Christendom en de Islam
in het Museumpark Heilig
Land Stichting Orientalis.
Orientalis is een 30 hectare
groot rijksmonument waar
beleving, architectuur en natuur
samenkomen.
museumparkorientalis.nl

Extra: warme haltes
in Nijmegen
Vergeet ook zeker niet voor een lekker
hapje en drankje neer te strijken in een
van de vele gezellige restaurants en cafés.
Bezoek bijvoorbeeld Café in de Blaauwe
Hand, het oudste café van Nijmegen dat
al sinds 1542 een traditie van gastvrijheid
kent in een historische ambiance.
Ook vind je midden in het bruisende
centrum het Vlaams Arsenaal. Je geniet
er Bourgondisch in het Grand Café of
sfeervolle restaurant.
indeblaauwehand.nl, vlaamsarsenaal.nl

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Op één van de mooiste plekken van Nederland, tussen de
heuvels en bossen, vind je het Nationaal Bevrijdingsmuseum
1944-1945. Het verleden is er tot leven gebracht. Je maakt de
aanloop naar de oorlog mee, ervaart de bezettingstijd, viert
de bevrijdingstijd en ziet de wederopbouw van Nederland
en Europa.
bevrijdingsmuseum.nl

Arnhem

Verrassende modestad
in het groen
Laat je verrassen in Arnhem! De stad ligt
midden in het groen, als poort van de
Veluwe. Overal zijn imposante bomen,
sfeervolle tuinen en parken, en mooie
groene singels. Fiets door de statige groene
lanen en weelderige landschappen in de
regio. Duik daarna in de wereld van highfashion. In het modekwartier geniet je van
buitenissige creativiteit, gepresenteerd met
Nederlandse nuchterheid. Een dierentuin
of museum bezoeken kan natuurlijk ook.
Slenter daarna richting de Rijnkade voor
een hapje of drankje, misschien wel op een
terrasje in de najaarszon. Heerlijk!

Shoppen met karakter

De Arnhemse winkelstraten in de binnenstad zijn overzichtelijk,
knus en liggen dicht bij elkaar. Behalve de bekende ketens vind
je er ook veel speciaalzaken. In het Musiskwartier wandel je
bijvoorbeeld door een statige passage en struin je door kleine
straatjes. In het Stegenkwartier en de 7straatjes wandel je
langs karakteristieke winkels met een uniek aanbod. Midden
in de wijk Klarendal draait het om mode, design en kunst. Als
je er doorheen wandelt, snap je meteen hoe Arnhem aan haar
reputatie als mode- en designstad komt.
visitarnhem.com

Architectuurparel Rozet

Het bijzondere Rozet-gebouw won al diverse architectonische
prijzen. Ga maar eens kijken; het is gratis toegankelijk. Start
je ontdekkingstocht in de kelder in het Erfgoedcentrum. Hier
beleef je het verhaal van Arnhem door te kijken, luisteren,
onderzoeken en te voelen. De trappen van Rozets binnenstraat
leiden je langs wisselende exposities, een van de mooiste
bibliotheken van Nederland naar de Expo en het panoramisch
dakterras op de vijfde verdieping.
rozet.nl

Lift mét panorama in Eusebiuskerk

De Grote Kerk of Eusebiuskerk bepaalt al meer dan vijf
eeuwen het stadsgezicht van Arnhem. Je leert er meer over de
geschiedenis van de Gelderse hoofdstad vanaf de middeleeuwen
tot aan de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. De
panoramalift in de kerk neemt je mee langs een van de grootste
en zwaarste klokken van Europa. Op 73 meter hoogte geniet je
van een eindeloos uitzicht over Arnhem en omstreken.
eusebius.nl

Top-hamburgers en wijnproeverij

Honger gekregen van zoveel weelderig groen en de frisse
lucht rond Arnhem? Kies een tafeltjes in een van de vele
knusse brasseries, ambachtelijke pannenkoekenhuizen,
kasteelrestaurants of hippe steenovenpizza’s.
Proef bijvoorbeeld de prijswinnende hamburgers van Iveau
Burgers & Wijnbar met daarbij een heerlijk glas wijn. Breng
aansluitend een bezoekje aan het Nederlands Wijnmuseum waar
wijncultuur en wijnhistorie tot leven komen. In de authentieke
wijnkelders kom je meer te weten over de fascinerende wereld
van wijn. Of je nu een wijnexpert bent, of alleen liefhebber, je zult
versteld staan over de grootte van de kelders, midden in de stad.
Uiteraard kan je nagenieten in het wijncafé.
burgersenwijn.nl, wijnmuseum.nl

Achterhoek
Een portie geluk
in de herfst

Gun jezelf in de herfst het geluk van de
Achterhoek. Snuif de frisse herfstlucht op
en geniet van al het moois dat er te zien
is. Na een dagje Achterhoek kun je er weer
helemaal tegen. Want hoe koud het buiten
ook is, in de Achterhoek word je altijd
warm ontvangen!

Wandel in de herfst, over je eigen route

Het o zo mooie coulisselandschap van de Achterhoek hult zich
nu in prachtige herfsttinten. Wandel door pittoreske dorpen,
langs statige herenhuizen, over glooiende heuvels en door
mooie herfstbossen. In de Achterhoek liggen 3.000 kilometer
nieuw bewegwijzerde wandelpaden voor je klaar. Aan de hand
van het wandelkeuzenetwerk stippel je heel gemakkelijk je
eigen route uit. Er zijn 150 startlocaties. Dankzij het handige
keuzepuntensysteem is het geen probleem om je route
onderweg uit te breiden of in te korten.
achterhoekseroutes.nl

Langs kastelen
en landgoederen

Op je tocht door de Achterhoek kom je tientallen
buitenverblijven van de oud-Gelderse adel tegen.
Sommige van deze kastelen zijn oorspronkelijk
gebouwd als verdedigingswerk, andere als chic
woonhuis in de zeventiende of achttiende eeuw.
Stuk voor stuk zijn het imposante gebouwen met
een rijke geschiedenis.
Zodra je bij zo’n kasteel over de drempel stapt,
voel je de historie. Een bezoek aan Huis Bergh,
Huis Verwolde, Kasteel Vorden, Kasteel Museum
More zijn meer dan de moeite waard. Een
aantalkastelen wordt nog bewoond door nazaten
van een baronnes of graaf. Deze kastelen kan
je natuurlijk wel vanbuiten bewonderen. En
meestal is er ook een prachtige bewegwijzerde
wandelroute die over het landgoed voert. Op
Landgoed De Wierrse word je verrast door
historische en uitstekend onderhouden tuinen.

Langs acht
kastelenIn het
dorp Vorden bevinden
zich maar liefst acht
kastelen. Als je de
Achtkastelenroute
fietst, zie je ze
allemaal!

Proef het wild van
de Achterhoek

Van een eenvoudige lunch tot stijlvol dineren:
restaurants in de Achterhoek beheersen het hele
spectrum van lekker eten tot in de puntjes. De koks
verrassen hun gasten telkens weer met de smakelijkste
gerechten vol ingrediënten, veelal uit de eigen streek.
In de herfst kunnen zij hun creativiteit kwijt in de
bereiding van heerlijke wildgerechten. Dat wild is vaak
ook afkomstig uit de eigen regio, en dat proef je.
Niet voor niets komen wildliefhebbers in het najaar
speciaal naar de Achterhoek voor de beste reerug
of hazenpeper.

Van spannende geschiedenis
tot modern realisme

Een Achterhoeks museum inspireert je, hoe jong of oud je
ook bent. Zet je zintuigen wagenwijd open en geniet van het
gevarieerde aanbod. Bezoek bijvoorbeeld een van de prachtige
musea vol toonaangevende schilder-, glas- en beeldhouwkunst
van internationale grootmeesters. Verder vind je in elk dorpje
of stadje wel een bijzonder museum dat je mee terug neemt
naar historische gebeurtenissen, het verzet in de Tweede
Wereldoorlog en de maakindustrie in de Achterhoek.
Of een museum dat je alles leert over oude gewoonten en
vervlogen gebruiken.
musea-achterhoek.nl

Brochure ‘Wild eten in de Achterhoek’ is gratis
verkrijgbaar bij de deelnemende restaurants.
wildetenindeachterhoek.nl

Blijf je wat langer?

Na een dag de frisse Achterhoekse herfstgeur opsnuiven,
slaap je als een roos. Vooral als je in een van de fijne
bedden in een Achterhoeks hotel, bed and breakfast of
vakantiewoning mag duiken. Waar laat jij je het liefst in de
watten leggen?
De uitnodigende hotels hebben bijzondere arrangementen
samengesteld om jou een onvergetelijk verblijf te
bezorgen. Kies het hotelarrangement dat bij je past.
hotelsindeachterhoek.nl
Op de achterzijde van deze special ziet u drie
arrangementen uitgelicht.
KARAKTERISTIEK OVERNACHTEN

Ook in een sfeervolle B&B of vakantiewoning geniet
je optimaal. Hier beleef je die échte Achterhoekse
gastvrijheid; een warm onthaal, een opgemaakt bed en een
heerlijk ontbijt met verse streekproducten. Geniet van de
stijlvolle inrichting in een monumentaal pand. Of proef de
historie in een karakteristiek verbouwde boerderij, met
uitzicht op de landerijen. Maar er zijn ook comfortabele
villa’s, eigentijds ingericht met volop luxe.
achterhoek.nl/karakteristiek

Veluwe

Wild spotten in de herfst
Op de Veluwe heeft het wild alle vrijheid. Met
een beetje geluk zie je de dieren ook live,
als je oog in oog staat met een edelhert of
Schotse hooglander. Plan een wandeling door
de afwisselende landschappen, van diepe
wouden tot stuifzand of heideveld. Overal
spot je bijzondere diersoorten.

Op safari naar de Nederlandse Big Five

Ga op zoek naar de Nederlandse Big Five: edelhert, wild zwijn,
ree, vos en Schotse hooglander. De beste locaties om ze te
spotten zijn de wildarena’s, speciale plekken waar het wild komt
grazen. Ssttt… wees stil, want je stem doet de dieren vluchten. De
meeste kans om wilde dieren te zien heb je vroeg in de ochtend.
Dan gaan ze op pad om te grazen op open plekken in de natuur.
Na het grazen zoeken zij hun rustplek op waar ze de rest van de
dag verblijven. ’s Avonds tegen zonsondergang verlaten ze die
plek weer om te gaan grazen. Er zijn diverse locaties om wild te
spotten. Je vindt ze gemakkelijk via de interactieve kaart op
de website.
visitveluwe.nl/wild

Op stap met de boswachter

Een andere manier om wild te spotten is deelnemen aan een
wildexcursie. Je gaat op stap met een boswachter die precies
weet waar de kans om wild te spotten het grootst is. Maar
garanties zijn er nooit, want het wild blijft wild.
staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/veluwe/activiteiten

WILD de film
Om het prachtige wild op de Veluwe
aan iedereen te kunnen tonen is de film
WILD opgenomen. De film volgt vier
jaargetijden lang de verhalen van drie
hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en
het wilde zwijn. De dieren krijgen jongen,
die opgroeien naar volwassenheid.
Kleinere rollen zijn voor de raaf, buizerd
en ijsvogel. Bij de ijsvogel kijk je binnen
in het nest en met de buizerd vlieg je
mee over de verschillende landschappen
van de Veluwe. Spectaculair! En ongezien
want de filmploeg kreeg speciale
toestemming om te filmen in gebieden
die niet toegankelijk zijn.
De film WILD is te verkrijgen op
blue-ray en dvd

Lekker genieten van Wild

Tijdens het wildseizoen, van half oktober tot eind januari,
staan er bij talloze restaurants op de Veluwe weer heerlijke
nieuwe en traditionele wildgerechten op het menu. Buiten is
het koud maar binnen knispert het hout in de openhaard.
Dat wordt zalig lang tafelen!
visitveluwe.nl/wild

Veluwe

Natuur, proeverijen en
sfeer op herfstfestivals
Twee bijzondere herfstfestivals scheppen
een unieke sfeer, midden in het groen. Je
kan er lekkers proeven uit het seizoen en je
onderdompelen in de muziek. Kortom, dat
wordt puur genieten van de herfst.

Theater en muziek op het festival
Roots in the Woods
27 en 28
oktober in
Ede

Culinair en natuur op
het Störrig Festival
Störrig is geen standaard Food Truck festival, maar een
festival dat alle zintuigen prikkelt. Je ontdekt, proeft
en beleeft terwijl je kennis maakt met al het heerlijks
dat de natuur te bieden heeft. Störrig staat voor: vuur,
hazelnoten, ree, bos, eikels, insecten, culinair, wilde
bieren, aarde, natuurlijke ciders, zuurkool, eetbaar
onkruid, rook, hout en water.
Speciaal voor het festival worden negen topchefs
gekoppeld aan specialisten met een passie voor het
wilde thema. Dat betekent niet alleen een passie voor
hert, ree en zwijn maar voor al het ‘wilde’ eetbaars wat er
groeit en bloeit. Denk dus aan wilde bieren, natuurlijke
ciders, koken op open vuren, roken, wilde kazen
enzovoort.
Het festivalterrein is gratis toegankelijk. Je betaalt alleen
voor je eten en drinken en als je even wilt uitrusten in
de hottubs of sauna’s. Op zondagochtend wordt het
festival afgesloten met een heerlijke wandeling. De
festivalgangers wandelen vanaf het festivalterrein met
boswachters en wildplukkers de bossen in om een deel
van de lunch bij elkaar te rapen. Terug bij het SmaakPark
bereiden ze de lunch om die nadien gezamenlijk op
te eten.
storrig.nl

19 t/m
21 oktober
in en om
Apeldoorn

Ga back to basic, midden in de Veluwse natuur rond Apeldoorn, met
verrassend theater, goede muziek, een (speciaal)biertje, lekker eten en
bijzondere gezinsactiviteiten. Dat kan op Roots in the Woods. Dompel
jezelf onder in de sfeer van de herfst. De oudste en grootste locatie van
Roots in the Woods is het Beekpark, een stadspark in Apeldoorn. Daar
hoor je op en om het gezellige hoofdpodium vooral stemmige folk en de
americana-muziek Hillbilly en Bluegrass. Maar ook op andere plekken in
de Veluwe geniet je van het festival. Er valt genoeg te beleven, drie dagen
lang, van 19 tot en met 21 oktober. Ook deze editie wordt weer tof en
onvergetelijk voor jong en oud. De toegang tot het festivalterrein is gratis.
rootsinthewoods.nl

Veluwe

Unieke herfst in
Het Nationale Park
De Hoge Veluwe
Beeld je eens in: je fietst door een
schitterend herfstlandschap vol
ongerepte avontuur. Onderweg zie je
stuifzandgebieden, natte vennen, dichte
bossen en uitgestrekte heidevelden.
Misschien sta je wel oog in oog met een
kudde moeflons of edelherten. Geïnspireerd
geraakt? Ervaar het zelf in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe, de groene schatkamer
van Nederland op nog geen twee uur rijden
over de Nederlandse grens.

Unieke combi: topkunst en topnatuur

Het Nationale Park De Hoge Veluwe, 5.400 hectare, is uniek
in de wereld dankzij de bijzondere combinatie van natuur en
kunst. Het Park is dé plek om rust te ervaren en om bijzondere
landschappen en wilde dieren te zien. Met wat geluk spot je
edelherten, wilde zwijnen, moeflons en reeën. Midden in die
topnatuur liggen drie musea van wereldklasse: het Kröller-Müller
Museum, het Jachthuis Sint Hubertus en het Museonder.
hogeveluwe.nl

Altijd wat te beleven op
De Hoge Veluwe
• 6 en 7 oktober: Hoge Veluwe Loopweekend
Met op zaterdag de Wandeldag en op zondag de
hardloopwedstrijd Hoge Veluwe Loop.
• 13 tot en met 28 oktober: de Wilde Weken
Een evenement voor jong en oud, voor liefhebbers van
natuur en wild. In de weekenden is de Picknickweide het
toneel van een festival met foodstands (uiteraard mét
wild), klauteren en klimmen voor kinderen, wildexcursies,
muziek en nog veel meer. Als het maar wild is.
• 8, 9, 15 en 16 december: Zaag je eigen kerstboom
en Kerstmarkt
Haal dit jaar met kerst geen spar maar een échte
scharrel-den in huis. Op een aangewezen plek in het Park
kunnen bezoekers gratis een boom uitkiezen, afzagen
en meenemen. Goed te combineren met een bezoek
aan de Kerstmarkt, een sfeervolle wintermarkt met
streekproducten, brocante, cadeautjes en verschillende
muziekoptredens op 8 en 9 december. Koud geworden?
Warm lekker op met een drankje in het Parkrestaurant.
Kijk voor een compleet overzicht op
hogeveluwe.nl/agenda

Verken het Park

De Witte Fiets is onlosmakelijk verbonden met het Park. Er zijn er
1.800, verdeeld over de verschillende ingangen en musea in het Park.
Ze zijn gratis, dus je kan simpelweg opstappen en genieten. Fiets
bijvoorbeeld naar het Kröller-Müller Museum, het Jachthuis Sint
Hubertus of het Museonder in het centrum van het Park. Uitaard kan
je ook het Park zelf al fietsend verkennen, over de ruim 40 kilometer
aan paden, met een Witte Fiets of je eigen rijwiel.
Ook voor wandelaars en ruiters zijn er mooie paden uitgestippeld.
De musea zijn bereikbaar met de wagen.
hogeveluwe.nl

Veluwe

Wintersfeer bij
Paleis Het Loo
Het Paleis Het Loo verbouwt en vernieuwt
de komende jaren. Het paleis is gesloten,
maar Paleis Het Loo is BuitenGewoon Open.
Zo vormt het Stallenplein in november het
decor voor de buitenfair Spirit of Winter.
Rondom Kerst verandert het Stallenplein in
het Winterpaleis Het Loo. Het paleis en de
tuinen zijn in deze periodes gesloten.

14 t/m 18
november, op
vrijdag en zaterdag
‘by night’ tot
20 uur.

Spirit of Winter

De buitenfair Spirit of Winter belooft een sfeervol feest te
worden. De kramen staan opgesteld op het Stallenplein en
langs de bomenlanen van Paleis Het Loo. Je ziet er culinaire
verrassingen, najaarsmode, bloem- & groendemonstraties en
hippe huis- en tuinaccessoires. Een meesterkok neemt zijn
intrek in de Hofkeuken voor live cooking sessies. Denk daarbij
nog sfeervolle terrassen met homemade lekkernijen, modeshows
én livemuziek en je hebt een ideale winteruitstap.
paleishetloo.nl

Koninklijk kerstfeest
op het Stallenplein

Paleis Het Loo tovert het Stallenplein om tot
Winterpaleis Het Loo. Proef de sfeer van een
koninklijk kerstfeest en kom schaatsen op echt
ijs. Onder de overkapping van het Stallenplein
worden de afzonderlijke onderdelen van een
feestelijk gedekte tafel als blikvangers uitvergroot
en toegelicht. Je leert meer over tradities rond eten
en drinken: van tafelschikkingen en fraai serviesen glaswerk tot bloemstukken, koninklijke toetjes,
menukaarten en sfeervolle verlichting met kaarsen
en kroonluchters.
Als bezoeker mag je ook zelf aan de slag bij
workshops en demonstraties rond groenversiering,
historische recepten en servetvouwen. Stemmige
muziek, zalige proeverijen en toffe activiteiten in het
Kinderatelier maken van Winterpaleis Het Loo een
complete winterwereld.
paleishetloo.nl
Van 15 december
t/m
6 januari 2019

Kastelen en
landgoederen
Reis terug in de tijd met een bezoek aan een van de vele Gelderse
kastelen. Verken een middeleeuwse waterburcht of zie hoe de adel
in luxe leefde op hun fraaie buitenhuizen. Veel rijke interieurs zijn
bewaard gebleven. Kasteelbezoekers kunnen zich er vergapen
aan indrukwekkende kunstcollecties. Tegelijkertijd leer je over de
illustere historie van de bewoners. Struin daarna over de paadjes
door barokke Franse tuinarchitectuur of leer meer over historische
landbouw in een oude biologische groentetuin. Sluit je het
kasteelbezoek af in het kasteelcafé? Dan zou je de vergeten groentes
uit de kasteeltuin zomaar op je bord terug kunnen vinden! Lekker,
met een pintje uit eigen streek.
geldersestreken.nl/macht-en-pracht

Kasteel Doorwerth

Kasteel Doorwerth is een stoer, middeleeuws kasteel en
laat zien hoe vroeger op een landgoed werd geleefd. In de
ingerichte vertrekken kunt u de vroegere sfeer letterlijk
ruiken, zien en horen. Het thema ‘kasteel in bedrijf’ verenigt
de geschiedenis, bosbouw en jacht. Kasteel Doorwerth is
prachtig gelegen in de uiterwaarden van de Rijn. In het kasteel
zijn drie musea te bezoeken en er kan heerlijk worden gefietst
of gewandeld in het afwisselende heuvellandschap.
doorwerth.glk.nl

Rhederoord

Landgoed Rhederoord is gebouwd in 1746 als buitenverblijf
van Arnhemse notabelen. Omgeven door 12 hectare eigen
park, het Nationaal Park Veluwezoom en de uitlopers van de
Gelderse IJsselvallei, biedt het een prachtig uitzicht over de
IJsselvallei en de bossen van de Veluwe. Het landgoed heeft
een gezellig pub en een Wijnkelder waar nog vele onbekende
en vergeten wijnen wachten om hun geheimen te onthullen.
rhederoord.nl

Hanzesteden
Shoppen in oude straatjes, cultuur snuiven tussen de monumentale
panden en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen,
iedere Hanzestad heeft zijn eigen charme. Het Hanzeverbond was een
samenwerkingsverband van handelaren en tweehonderd steden tijdens
de middeleeuwen. Door samen te werken probeerden ze hun handel te
beschermen en uit te breiden. De handel ging grotendeels over de
Oost- en Noordzee en bracht de steden veel welvaart.
Bezoek een van de interessante stadsmusea of maak tijdens een
begeleide stadswandeling kennis met die Hanzehistorie. Met een
vaartocht in een sloep of botter komt die historie helemaal tot leven!
Wil je blijven slapen? Goed idee, want er zijn tal van prachtige hotels,
zodat je op je gemak van al het moois kunt genieten. Tussendoor
op een gezellig terras genieten van een lekker biertje en een goede
maaltijd van streekgerechten, hoort er natuurlijk bij!
Kijk voor inspiratie op
geldersestreken.nl/thema/hanzesteden

Doesburg

Hanzestad Doesburg aan de rivier de IJssel barst van de
monumenten, in de stad vind je er meer dan 150 en bovendien
tal van musea, je komt ogen tekort! Bijzonder is dat in de
historische binnenstad het middeleeuwse stratenpatroon
intact is gebleven. Doesburg is bovendien bekend om de eigen
mosterd: tijdens je bezoek aan Doesburg kan een kopje echte
Doesburgse mosterdsoep niet ontbreken.
bezoek-doesburg.nl

Elburg

Wie in vesting- en visserijstad Elburg stad rondloopt, waant
zich helemaal in de middeleeuwen. De Oude Wallen met hun
schitterende bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen
en prachtige doorkijkjes maken van de vesting een sfeervolle
omgeving waar je heerlijk kan wandelen. De herinnering aan
Elburgs visserijverleden wordt in leven gehouden door de oude
houten schepen en de botters die hier in de haven liggen.
visitveluwe.nl/plaatsen/elburg

Gelderse streken
Het wandelgebied
bij uitstek

Het najaar is dé periode om de Gelderse
streken al wandelend te verkennen. Als de
bladeren aan de bomen kleuren van frisgroen
naar goudgeel, krijgt het zomerlandschap
langzaam een gouden herfstgloed. De peren
hangen rijp aan de bomen en worden na
de pluk verkocht bij vele landwinkels in
Rivierenland, Veluwe, Achterhoek, Rijk van
Nijmegen en Regio Arnhem. De schatten
aan cultuur in historische kastelen,
paleizen en musea zijn weer helemaal
klaar om herontdekt te worden. Trek je
wandelschoenen aan en ontdek de Gelderse
streken. Dit zijn enkele routetips.

Panorama vanop de Goudsberg

In de prachtige omgeving van Lunteren geniet je van zichtbare
restanten uit het verleden. Wandel over de toppen van het
Veluwe-massief en ontdek het verhaal van dit unieke gebied.
De Goudsberg werd namelijk eeuwen lang gebruikt voor het
afgraven van zand en grind. Hierdoor is het landschap sterk
veranderd. De route voert je over de toppen van het Veluwemassief, waar ruim een eeuw geleden nog geen bomen stonden.
Ondertussen zijn de toppen begroeid, maar bij de Hessenhut op
de Goudsberg en in de buurt van het Middelpunt van Nederland
kun je nog altijd genieten van een prachtig uitzicht over de
mooie omgeving.

Uitkijktoren op het Doorenweertsepad

Ontdek het afwisselende landschap en de cultuurhistorie in het
buitengebied van Doorwerth. Wandel er rondom het imposante
kasteel, door de uiterwaarden en in de hellingbossen. Daar heb
je mooie vergezichten. Beklim maar eens op de Boersberg de
ijzeren uitkijktoren van acht meter hoog. Bovenop heb je een
fantastisch uitzicht over de Neder-Rijn, de Betuwe en Nijmegen.
Bij helder weer is zelfs op 30 km afstand het Reichswald te zien.

Natuurtocht Bekendelle

Vind het geluk in het maken van een heerlijke wandeltocht door
de mooie Achterhoek. Wie door het moerasbos Bekendelle
loopt, hoort het kabbelende water van de Boven-Slinge.
Kijk voor meer
Deze beek veranderde haar loop weleens, vandaar de
naam. Waar zij vroeger stroomde, is een vochtig elzenbos
wandelroutes op
ontstaan. Hier groeien bijzondere bloemen en planten
geldersestreken.nl/
zoals slanke sleutelbloem, bosgeelster en in de nattere
wandelen
delen dotterbloem en pinksterbloem. In het najaar is het
een paddenstoelenparadijs.

Snel
boeken

12 speciale voorstellen

voor een dagje of meer in Gelderse streken
€ 135

€ 175

PER PERSOON

Achterhoek: wandel- en

Achterhoek: romantisch Bronkhorst

fietsarrangement

Nood aan een flinke portie actie? Dan vormt
de Achterhoek het ideale decor. Ga er heerlijk
wandelen en fietsen. Hotel ’t Heuveltje ligt direct
aan de vele wandel- en fietsroutes die het gebied
rijk is. Vertrek er op ontdekkingstocht door
pittoreske dorpjes en de uitgestrekte natuur.
2 overnachtingen met ontbijt, 2 x 3-gangen
keuze menu, gratis routeboekjes.
hotelsindeachterhoek.nl

€ 112,50

PER PERSOON

In het hart van Bronkhorst, het kleinste stadje van
Nederland, ligt het sfeervolle Hotel Restaurant
Herberg de Gouden Leeuw. Logeer op deze unieke
locatie en ontdek er de rijke historie, omringd door
rust en natuurschoon. Er zijn veel mogelijkheden
tot ontspanning.
2 overnachtingen met Achterhoeks ontbijt,
2x diner, gratis wandel- en fietsroutes.
hotelsindeachterhoek.nl

€ 39,60

PER PERSOON

Achterhoek: culinair genieten

In Villa Ruimzicht draait alles om Aandacht, Ambacht
en de Achterhoek. Dat proef je in de gerechten, dat
beleef je in de ruime en comfortabele hotelkamers.
Laat je culinair verwennen, zes heerlijke gangen
lang. Geniet er van de wereldkeuken én de
ongekende gastvrijheid.
Ontvangst met een glas cava, proeverij van
zes gangen in restaurant Lokaal,
1 overnachting in een lifestyle kamer,
livecooking-ontbijt in de kookstudio.
hotelsindeachterhoek.nl

€ 149,50

€ 139,50

PER PERSOON

PER PERSOON

PER PERSOON

Rivierenland: dagje tuinen

Rivierenland: culinair fiets-

Rivierenland: zoetekauw-

Combineer je bezoek aan De Tuinen van Appeltern
met een heerlijke lunch bij Moeke Mooren en
een vaartocht door het prachtige natuur- en
recreatiegebied De Gouden Ham. Je sluit de dag
actief af met een potje bowlen, indoor-discominigolf, oud-Hollandse spelen of een
escape room.
moekemooren.nl/tuinen-en-varen

Mooi fietsen én lekker genieten? Dat kan met het
driedaagse culinair fietsarrangement bij Hotel
Restaurant De Gouden Molen. Wat krijg je?
Twee overnachtingen met ontbijt, een culinair
driegangenmenu, een culinair viergangenmenu,
een fietsrouteboekje en de mogelijkheid om
fietsen te huren.
goudenmolen.nl

Word je al warm bij de gedachte aan heerlijke
chocolade? Sta je uren te dromen voor een
etalage vol taarten? Boek dan het driedaagse
zoetekauwarrangement. Je wordt opgewacht
met koffie of thee en gebak en geniet nadien van
een driegangen verrassingsmenu, high tea, zoete
verrassing op de kamer en twee overnachtingen
met ontbijtbuffet vol lekkere zoetwaren.
detweelinden.nl

en varen

arrangement bij De Gouden Molen

€ 245

arrangement bij De Twee Linden

€ 99

€ 122,50

PER BOS LODGE
PER WEEKEND

PER PERSOON

PER PERSOON

Veluwe: Park Berkenrhode
midden in de bossen

Veluwe: sprookjesachtig
genieten bij Apeldoorn

Arnhem: de meest inspirerende

Het zal je niet verbazen dat Park Berkenrhode
werd uitgeroepen tot beste park van de Veluwe.
De prachtige natuur van Het Nationale Park De Hoge
Veluwe ligt op steenworpafstand, dus het park is
de ideale uitvalsbasis om de Veluwe wandelend of
op de fiets te ontdekken. Bovendien geniet je er
van luxe en comfort in een schitterende Bos Lodge.
Bij aankomst zijn de bedden speciaal voor jou
opgemaakt. Profiteer nu van interessante
last minutes!
berkenrhode.nl

Beleef een verwenweekend op de Veluwe! Geniet
per fiets, paard of al wandelend van de prachtige,
bosrijke omgeving en laat je ’s avonds culinair
verrassen in het charmante restaurant Huisje
James, om daarna heerlijk te overnachten in een
van de luxe comfortkamers in het naastgelegen
Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel
vandervalkapeldoorn.nl/arrangementen/
gastronomisch-genieten

Een nachtje logeren in een inspirerende omgeving?
Dat kan #OpPapendal. Daar waar de (top)sporters
zich voorbereiden kun jij ook heerlijk fietsen,
wandelen, cultuur opsnuiven of shoppen in de
gezellige stad Arnhem. Boek er onderstaand
fietsarrangement.
2 overnachtingen in een superior kamer
met uitgebreid ontbijtbuffet, één diner,
één dag fietshuur
papendal.nl, boeken met code: fiets2018

stad van Gelderland

Geldig tot en met 31 maart 2019, op basis van 2 personen in
tweepersoonskamer, op basis van beschikbaarheid.

VANAF

VANAF

€ 275

€ 99

€ 79,50

MIDWEEK IN
4-PERS.
ACCOMMODATIE

VERBLIJF MET
TWEE PERSONEN

PER PERSOON

Nijmegen: 2 dagen wellness

Gelderland: Bilderberg

Gelderland: puur herfstgenieten

Het 4-sterren superior hotel Sanadome Nijmegen
is geliefd om zijn uitgebreide wellness. Je kunt er
heerlijk ontspannen in thermaalbaden met water
uit eigen bronnen. Een overnachting in Sanadome
is altijd inclusief ontbijtbuffet, 2 dagen wellness en
fitness, en gratis wifi. Maak je verblijf compleet met
een heerlijke behandeling of zalig diner.
sanadome.nl/gazet

Ontdek de prachtige omgeving van de Bilderberg
hotels met het Bilderberg Fietsarrangement. Je
bepaalt zelf het aantal nachten dat je er verblijft.
Laat fietsen klaarzetten of neem je eigen fietsen
mee. De keuze is aan jou.
Inclusief heerlijk ontbijtbuffet,
fietsroutes en snackpakket.
bilderberg.nl/fietsen

Wat is dat toch heerlijk: vakantie vieren in de
bossen! Of lekker uitwaaien aan zee. Of cultuur
snuiven in historische Nederlandse steden. Al deze
vakantiedromen worden waar bij Droomparken.
Boek er dit najaar een verblijf met 20% korting
bij één van de 14 Droomparken met de
actiecode HERFST18. Telefonisch te boeken
via 0031 (0)88 0551500.
droomparken.be

in Sanadome

Geldig tot en met 23 december 2018, op basis van beschikbaarheid.

Fietsarrangement

bij Droomparken

