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In 2021 bestond Apenheul 50 jaar en dat
werd gevierd. De verbinding tussen
Apenheul en Apeldoorn werd gemarkeerd
en verstevigd; waarbij groen,
duurzaamheid, originaliteit en liefde voor
de natuur centraal stonden. 

De primaire doelgroep:  inwoners en
bezoekers, met een focus op (jonge)
gezinnen met een bovengemiddeld
bestedingspatroon.



Dit hebben 
we gedaan
Ondanks de maatregelen omtrent COVID-19 hebben we een
aantal mooie producten kunnen opleveren waardoor er op een
alternatieve manier 50 jaar Apenheul gevierd is in de stad: een
knuffelapenjacht door de stad, apenspeurtocht d.m.v. een app
in de binnenstad, opblaasbaar kunstwerk Baboe keerde terug
op het markttorentje, kunstwerk 'Jarig aapje' werd
gerealiseerd, een buitenmuseum met thema Apenheul in de
binnenstad een marketingcampagne met o.a. bannieren en
driehoeksborden en het recreatieconcept 'Slapen op z'n aaps'.



Apeldoorners werden opgeroepen een
apenknuffel achter het raam te plaatsen. Voor
mensen die mee wilden doen maar geen
apenknuffel hebben was er een kleurplaat te
downloaden die kon worden opgehangen.
Deelnemende locaties werden toegevoegd aan
een speciale kaart op Google Maps. Er waren
diverse prijzen te winnen! De kaart is 7.470
keer bekeken en er hebben 262  locaties
meegedaan.

Knuffelapenjacht

https://www.inapeldoorn.nl/wp-content/uploads/2021/04/knuffelapenjacht.pdf


Voor kinderen is er apenspeurroute door de
binnenstad opgeleverd. Tijdens de speurtocht
beantwoordden kinderen 10 vragen over apen
en onderweg moeten zij verstopte aapjes
spotten. Ook waren er onderweg de nodige
klim- en klauteronderdelen. 
Na het speuren kon er een apenmocktail
worden opgehaald bij diverse horecazaken in
de binnenstad. 

Apenspeurroute



De twee meter hoge opblaasbare stadsgorilla
Baboe keerde na twee jaar afwezigheid terug
naar zijn stek op het torentje van het stadhuis
van Apeldoorn: dit keer speciaal om het
jubileum van Apenheul te vieren.

Terugkeer Baboe



Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van
de Apelheul in 2021 heeft Florentijn Hofman
het kunstwerk ‘Jarig Aapje’ ontworpen. Het
kunstwerk markeert de verbondenheid tussen
Apeldoorn en de Apenheul. Deze vrolijke aap is
gemaakt van staal en is bijna vier meter hoog.
H.K.H. Prinses Margriet onthulde het kunstwerk
waarbij nationale en regionale pers aanwezig
was.

Jarig aapje



Het jaarlijkse buitenmuseum in de binnenstad
leende zich perfect voor een educatieve
openluchtexpositie met Apenheul in de hoofdrol
op 48 deelnemende locaties. Er is een
audiotour opgeleverd langs 14 highlights van
het buitenmuseum. 
Ter ondersteuning lagen er routeboekjes en
gratis Apenheul-ansichtkaarten op diverse
punten in de binnenstad. Oplage: 18.500.

Buitenmuseum



De social mediacampagne '50 jaar Apenheul' draaide primair
op de kanalen van inapeldoorn, secundair op de kanalen van
de binnenstad. Deze campagne heeft een bereik van meer
dan 214.000 opgeleverd. Daarnaast hebben er van 12 juli tot
eind oktober (met uitzondering van zes weken) banieren in
Apeldoorn gehangen ter ere van het jubileum van Apenheul. 

Het totale geschatte bereik van deze
campagne komt daarmee uit op 1.167.280.

campagne
Marketing-



Slapen bij de apen in een exclusieve Apenheul-
lodge in het park. Dit VIP-arrangement is
speciaal opgetuigd voor het jubileum van
Apenheul. Daarnaast waren er zomeravonden in
het park: speciale slaapfeestjes waarbij er - in
samenwerking met Tim Koldenhof Producties
en Viva la Pizza - leuke activiteiten werden
georganiseerd tot 20.00 uur 's avonds. 

Slapen bij de apen



In Zenzez Hotel & Lounge en bij Camping De
Bosgraaf konden gasten 'slapen op z'n aaps'.
Heerlijk ontspannen en slapen in speciaal
ingerichte apenkamers en luxe apententen.

Slapen op z'n aaps



Apeldoorn Partners is trots op wat er - ondanks de maatregelen - is
neergezet met deze campagne. De diversiteit van de opgeleverde
producten met marketingcampagne hebben gezamenlijk gezorgd voor
zichtbaarheid van het jubileum van Apenheul en het stadsmerk
Apeldoorn op een breed vlak. De focus op jonge gezinnen kwam goed
tot uiting in het uitgebreide aanbod. 

Conclusie




