Gastheerschap
Apeldoorn 2021

Anders dan
anders
De invulling van gastheerschap was in 2021 een
beetje anders dan anders. Zo konden
bijvoorbeeld onze Cityhosts geen toeristen
wegwijs maken tijdens evenementen, omdat die
simpelweg niet georganiseerd konden worden.
De COVID-maatregelen vroegen (deels) om een
creatieve invulling van gastheerschap: kijken
naar wat wél kan en die kansen zo goed
mogelijk benutten.

Apeldoorn
Cityguides
Zowel in het voorjaar als in het najaar is de
Apeldoorn cityguide uitgebracht. Deze brochure
met een scala aan uittips in en rondom
Apeldoorn wordt tweejaarlijks verspreid onder
250 toeristische locaties in de omgeving van
Apeldoorn. Denk hierbij aan hotels, campings,
horeca en informatiepunten.

Oplage: 37.500

Röntgenroute
Wilhelm Conrad Röntgen, een gewone jongen uit Apeldoorn, won in 1901 de
eerste Nobelprijs. Met een speciale wandelroute staan we stil bij de
ontdekker van de röntgenstralen en wat deze ontdekking ook nu nog
betekent. De route van drie kilometer geeft een inkijkje in het leven van
Röntgen. Deze is in print gratis af te halen bij het toeristische informatiepunt
in CODA of te downloaden via uitinapeldoorn.nl/stadswandelingen.
De Röntgen Stadswandeling is een initiatief van Stichting Röntgen
Apeldoorn, Erfgoed Platform Apeldoorn, Apeldoorns Gidsen Collectief en
Apeldoorn Partners.

Een frisse
neus halen
De COVID-maatregelen zorgden ervoor dat de mogelijkheden om te
recreëren in Apeldoorn en de dorpen redelijk beperkt waren. Ook is er vanuit
Rijksoverheid destijds de noodzaak verkondigt om zoveel mogelijk thuis te
blijven. Daardoor is er grotendeels voor gekozen om 'een frisse neus halen' in
de communicatie vanuit eigen kanalen te highlighten. Alle wandel- en
fietsmogelijkheden werden aangehaald, maar ook verrassende plekken om te
ontdekken. Op die manier is er ook meegedacht aan de spreiding van
recreatie om bepaalde gebieden wat meer te ontlasten.

Audiotours
De stad op een totaal andere manier ontdekken: daar is
een audiotour bij uitstek het middel voor. Onderweg
krijgen wandelaars op verschillende locaties aanvullende
info in de vorm van geluid, tekst en beeld met behulp van
een app en een smartphone.
In 2021 zijn de bestaande audiotours uitgelicht op onze
eigen online kanalen, maar zijn er ook diverse tours
ontwikkeld in samenwerking met andere partijen. De
Röntgenroute, de Apenspeurroute en de Canadian Walk
zijn enkele routes die het in 2021 bijzonder goed deden.

