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Toeristisch platform Apeldoorn 



Dit is wat 
het TPA doet
Het Toeristisch Platform Apeldoorn (TPA) verenigt
toeristische ondernemers en stakeholders, die hun
krachten bundelen om te werken aan een
duurzame vrijetijdssector om het economisch
klimaat in Apeldoorn te versterken. In het TPA
zetten wij ons gezamenlijk in om het toeristisch
product te verbeteren en concrete acties uit te
werken om dit te bereiken. Hierbij streven we naar
een duurzame vrijetijdssector op de Veluwe met
meer omzet en werkgelegenheid, met oog voor de
waarden van natuur en cultuur. In 2021 hebben we
ons ingezet voor de volgende projecten.



Slapen op 
z'n aaps
In 2021 vierden we het 50 jarig bestaan van
Apenheul: een feest dat we met de hele stad
wilden vieren. TPA heeft in dat kader de
toeristische verblijfsaccomodaties uitgenodigd
om een 'Slapen op z'n aaps' ervaring te
realiseren. Zowel Zenzez Hotel & Lounge als
camping De Bosgraaf hebben daarmee een
kamer en safaritent ingericht. 



Zomeravonden
Apenheul
Ook waren er dit feestelijke jaar
zomeravondopenstellingen bij Apenheul. Een
bijzonder slaapfeestje waar het TPA ook aan
heeft bijgedragen vanwege de versterking
van het toeristische aanbod en de
aantrekkende werking voor verblijfs-
accomodaties. 



IVN-cursus 
'Gastheer van het
landschap' 



In november 2021 zijn 13 ondernemers
gestart met de cursus IVN gastheer
van het landschap. Een cursus dat door
IVN wordt aangeboden, in opdracht van
gemeente Apeldoorn en het TPA. Het
doel van de cursus is om de
ondernemers kennis bij te brengen over
het landschap en de rijke
cultuurhistorie van Apeldoorn zodat zij
dit weer kunnen delen met hun gasten,
bezoekers en klanten. 

Uiteraard is deze cursus verrijkt met
het thema 'Koninklijk jaar 2022'. In de
cursus werden presentaties van
verschillende sprekers afgewisseld met
veldbezoeken en een workshop. In
februari 2022 sluiten de ondernemers
de cursus af met een excursiedag door
de gemeente en ontvangen zij een
certificaat als gastheer/gastvrouw van
het landschap. 



Historisch
verhaal van de
ondernemer 



Brasserie het Nieuwe Jachthuis uit Hoog Soeren en nog vier andere ondernemers
hebben in 2021 het historische verhaal van hun onderneming of locatie ontvangen.
Een maatwerk verhaal dat tot stand is gekomen vanuit de wens van het TPA en de
afdeling cultuur en erfgoed van gemeente Apeldoorn om erfgoed meer beleefbaar te
maken. De ondernemers ontvingen naast het verhaal, dat aansluit bij het Grote
Verhaal van Apeldoorn, ook bijpassend beeldmateriaal, quotes, linkjes naar interessant
erfgoed in de omgeving en een QR-code naar het Geheugen van Apeldoorn. Kortom,
alle ingrediënten om het verhaal zowel offline en online te kunnen delen met gasten
en bezoekers. In 2022 wordt het project vervolgd en willen wij meer (toeristische)
ondernemers aansluiten om tegen een gereduceerd tarief het verhaal van hun locatie
te schrijven. 



Veluwe krijgt 
uitgebreid
routenetwerk 



Een groot aantal kilometer aan routes op de Veluwe wordt de komende jaren met
elkaar verbonden. Wandelaars, ruiters, menners en mountainbikers profiteren zo van
een routenetwerk met meer dan vierduizend kilometer aan routes. Routebureau
Veluwe is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de routes. De
organisatie verzorgt de aanleg en het beheer en onderhoud. Dat geldt voor de borden,
palen en andere bewegwijzering en het digitale databeheer. Steeds meer recreanten
gebruiken immers routeplanners en apps. TPA is als gesprekspartner betrokken bij de
verbetering en vernieuwing van het routenetwerk. 




