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In Apeldoorn zijn er vier Tourist Information
punten waar bezoekers terecht kunnen voor
toeristische informatie en foldermateriaal over
Apeldoorn. Dat foldermateriaal wordt voor een
groot deel door Apeldoorn Partners
aangeleverd. De medewerkers van deze Tourist
Information punten gaven aan dat veel
toeristen vragen naar fietsroutes. Vooral
fietsroutes vanaf het desbetreffende punt
stonden hoog op het verlanglijstje. 

Reden genoeg om de mooiste fietsroutes te
bundelen in één folder. In het nieuwe
fietsrouteboekje staan vijf routes op basis van
het fietsknooppuntennetwerk, die voeren door
de mooiste gebieden in Apeldoorn en
omliggende dorpen. De routes starten vanuit
een punt dichtbij de Tourist Information punten
in Apeldoorn, Beekbergen, Hoenderloo en
Loenen.

Aanleiding



bewoners en bezoekers/toeristen die te gast zijn in
Apeldoorn en opzoek zijn naar mooie fietsroutes door de
regio een handig, hardcopy overzicht bieden met een aantal
daarvoor geschikte routes. 
bewoners en bezoekers/toeristen die te gast zijn in
Apeldoorn aansporen de omgeving van Apeldoorn op een
duurzame manier te ontdekken; namelijk per fiets.
antwoord geven op de vraag vanuit de gastheerschappen
om te voorzien in fietsroutes die starten vanuit de
desbetreffende locaties.
een bijdrage leveren aan de versterking van het groene en
royale imago van Apeldoorn, met de nadruk op de pijler
groen.

 Met het fietsrouteboekje willen we als Apeldoorn Partners; 

Doelen



In het fietsrouteboekje zijn vijf verschillende fietsroutes
opgenomen die gemaakt zijn op basis van het Veluwse
fietsknooppuntennetwerk. De routes beslaan elk een ander
gebied in en rondom Apeldoorn. 

Bij de Tourist Information punten in Hoenderloo, Loenen en
Beekbergen vragen bezoekers veelal om fietsroutes vanaf het
desbetreffende punt. Om in die vraag te kunnen voorzien,
hebben we drie van de vijf routes in het fietsrouteboekje laten
starten vanaf drie genoemde Tourist Information locaties. 

De inhoud van het fietsrouteboekje is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking met IVN Apeldoorn; de vormgeving is tot
stand gekomen in samenwerking met Designheld. 

Vijf fietsroutes door de
gebieden rondom Apeldoorn 





Resultaten
Het fietsrouteboekje is in de zomer van 2022 succesvol
afgerond en gedrukt in een oplage van 10.000 stuks. De
boekjes zijn verspreid door heel de regio en zijn gratis
verkrijgbaar bij zo'n 75 ondernemers in de
gastvrijheidssector, variërend van B&B's tot hotels en van
vakantieparken tot minicampings. De voorraad wordt
regelmatig aangevuld. 




