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Welkom in onze vakantiewoning 
Wij zijn René Hoksbergen en Jannetta Dorsman. Een paar jaar geleden kochten we met 
onze Westie Spikey een schattig Hans & Grietje huisje op de Veluwe.  Op dat moment 
woonden we in Zeist (ook mooi, maar we woonden in een appartement) en wilden graag 
meer buiten wonen, echt in het bos.


Sindsdien hebben we regelmatig familie en vrienden te logeren en iedereen is altijd zo 
enthousiast over de omgeving en hoe wij wonen, dat we op zoek gingen naar een manier 
om dit met meer mensen te kunnen delen.


Ons ‘Boshuisje’ ligt echter zo uniek, dat het moeilijk was iets 
vergelijkbaars te vinden.

Dus moesten we verder zoeken. Vakantieparken vinden we 
over het algemeen erg deprimerend, met allemaal dezelfde, 
standaard chalets, die veel te dicht op elkaar staan en meer 
op een stacaravan lijken dan op een vakantiehuisje. Daarnaast 
zijn hondjes vaker niet dan wel welkom in een vakantiehuisje. 
En aangezien we zelf intussen 2 schattige hondjes (Binky en 
Rakker) hebben, was dat ook één van de criteria.


We waren dan ook meteen heel positief verrast toen we voor het eerst op Bospark 
Dennenrhode kwamen. Mooie ruime boskavels, veel volgroeide bomen, heel verschillende 
chalets, die ook nog eens in wildverband stonden. Ook zagen we direct dat dit een 
Bospark was aan de bovenkant van de markt; eigenaren en auto’s, die je niet op een 
gemiddeld chaletpark tegenkomt. En: honden zijn welkom!


De beslissing was snel genomen: hier willen we onze gasten welkom gaan heten, zodat ze 
net als wij kunnen genieten van deze prachtige omgeving, de rust en de ruimte, de 
gastvrijheid en uiteraard de bijzondere natuur van de Veluwe.


Er was echter nog 1 drempel te nemen: de inrichting van de meeste vakantiehuisjes vinden 
we vreselijk. Kil en koud, vooral gekozen om ‘monkeyproof’ te zijn, 
slechte kwaliteit en het mist altijd die gezellige sfeer die je thuis 
hebt. Begrijpelijk, als je soms de horror-verhalen hoort over 
huurders, maar toch besloten we dat we dit anders wilden doen. 


Onze huisjes zijn dan ook met veel zorg en kwaliteit gerenoveerd, 
waarna we geprobeerd hebben de inrichting zo mooi en sfeervol 
mogelijk te maken. Alles zoals we het zelf ook thuis zouden willen 
hebben. En niet te vergeten met een inventaris die eerder 
overdadig, dan karig te noemen is. 😄 


Kortom, het zijn met recht Luxe Chalets op de Veluwe geworden.


We hopen dat jullie hier net zo gaan genieten als wij zelf!
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1. Belangrijke informatie 

Contactgegevens 
Adres:
Bospark Dennenrhode
Verlengde Haerderweg 5 
8085 RJ  Doornspijk
http://www.bosparkdennenrhode.nl 
Tel: 0525-662360

Eigenaar
Jannetta Dorsman - 06-50203653 / welkom@luxechaletveluwe.nl
http://www.luxechaletveluwe.nl 
Bij geen gehoor: René Hoksbergen 06-50641697 / rene@woningadviseurs.nl

Parkbeheerder
Leendert - 06-12904719 / leendert@bosparkdennenrhode.nl 

Algemeen 
• Op de TV staat Netflix automatisch gekoppeld (grote knop op de afstandbediening). 

Mocht je met je eigen Netflix account hebben ingelogd, laat het dan even weten, zodat 
we het weer voor de volgende huurder kunnen instellen.

• In het TV kastje liggen opladers voor vrijwel alle smartphones (iPhone, iPad, Samsung) 
en een USB-C aansluiting. 

• Bovenop het TV kastje ligt ook een draadloze Qi-lader. Als je smartphone dit 
ondersteunt kun je deze draadloos opladen, door hem er op te leggen. Het groene led-
licht wordt blauw als hij oplaadt.

• Er staan een paar boeken, die we graag voor iedereen beschikbaar stellen. Zet je ze na 
afloop weer terug?

• Ook spelletjes zijn aanwezig, zoals Monopoly, Keezenspel, speelkaarten, Jenga, 
Yahtzee met dobbelstenen.

• Voor (kleinere) kinderen is veel speelgoed aanwezig, incl kleurboeken.
• Honden worden niet vergeten: er liggen 2 manden, voerbakken, handdoek en een 

zwembadje voor zowel hond als kind (een kunststof schelp)
• De wasmachine kun je gebruiken voor €4 per wasbeurt
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Medisch 

Huisarts 
Huisartsenpraktijk Doornspijk
Oude Kerkweg 57
8085 AM  Doornspijk
0525-661545

Ziekenhuis 
St Jansdal Harderwijk (24 km, 21 autominuten)
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG  Harderwijk
0341-463911

Isala Zwolle (27 km, 26 autominuten)
Dokter van Heesweg 2  
8025 AB Zwolle 
038-4245000 

Tandarts 
Cool-Dental Clinic
Beukenlaan 6
8085 RK  Doornspijk
0525-661946

Apotheek 
Service Apotheek Doornspijk
Oude Kerkweg 55
8085 AM  Doornspijk
0525-660762
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08:00-12:30 / 13:30-17:00
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Dierenarts 
Dierenartsenpraktijk Elburg (6 km, 8 autominuten)
Oostendorperstraatweg 1K
8081 RH  Elburg
0525-685182

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09:00-17:00

Dierenziekenhuis Nunspeet (7 km, 9 autominuten)
Zwolsewegje 16
8071 RX  Nunspeet
0341-252353

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09:00-21:00
Zaterdag 09:00-13:00
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2 Voorwaarden en uitchecken 

Huisregels 
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek uiterlijk 10:00 uur

• Honden mogen niet op de bedden en liever niet op de bank. Mocht(en) jouw hond(en) dit thuis 

toch gewend zijn, regel dan zelf even een paar dekentjes om over de banken te leggen. 

• Graag hondenpoep in de tuin opruimen

• Geen gaten (laten) graven in de tuin

• Op het park moeten honden aan de lijn, op de zandverstuiving mogen ze lekker los!

• Er mag absoluut niet gerookt worden in het chalet

• Wij zijn zuinig op onze spullen. Jullie ook?


Parkregels 
• Houdt rekening met de rust en privacy van de andere bewoners / gebruikers

• De maximum snelheid op het park is 5 km per uur

• Het park is vuurwerkvrij

• Bij de slagboom geldt dat uitgaand verkeer voorrang heeft op inkomend verkeer

• Het buiten ophangen van wasgoed is niet toegestaan

• Voor 10:00 en na 22:00 uur en op zon- en feestdagen is het niet toegestaan om geluidshinder te 

veroorzaken met bijv apparatuur of anderszins

• Binnen of buiten het chalet radio, tv of andere apparaten te bespelen op dusdanige wijze dat het 

voor anderen hoorbaar is, is niet toegestaan

• Het is verboden op houtskool te barbecuen of een houtkorf te stoken

• Honden (of katten) moeten op het park aan de lijn en mogen geen overlast aan de andere 

bewoners / gebruikers veroorzaken.


Uitchecken 
• Vertrek is uiterlijk om 10:00 uur

• Bezemschoon en opgeruimd achterlaten

• Vaatwasser uitruimen

• Bedden afhalen (svp de molton hoezen laten zitten) en alles samen met de handdoeken en het 

keukenlinnen in 1 of 2 dekbedovertrek(ken) in de hal

• Vuilniszakken uit de pedaalemmers halen en dichtgebonden in de kliko. 

• Glaswerk en papier in de daarbij behorende kratten in de schuur

• Kliko en kratten op maandag voor 10:00 uur buiten de poort zetten volgens afvalkalender in 

gastenboek op eettafel

• Thermostaat terugdraaien naar ongeveer 10 graden


Zonder betaalde eindschoonmaak verwachten we daarnaast dat het huisje echt weer helemaal 
schoon wordt achtergelaten:

• Keuken, douche en toilet schoonmaken/soppen

• Eventuele kinderhandjes en/of hondenneuzen van de ramen / terrasdeur schoonmaken

• Alle ruimtes stofzuigen en dweilen (alles is aanwezig in schuur)

• Hondenharen echt goed stofzuigen, ook bij de bedden en de banken.


De sleutel kun je na afloop weer in het sleutelkastje doen. 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3 Parkinformatie en Plattegrond 

Parkinformatie 

Receptie 
De receptie is bemand op maandag t/m vrijdag van 10:00 - 11:00 uur (Met uitzondering van 
feestdagen). Daarnaast is de receptie ook telefonisch of per email bereikbaar:

0525-662360
info@bosparkdennenrhode.nl
leendert@bosparkdennenrhode.nl 

Brasserie 
De brasserie heeft een verrassende goede kaart en je kunt er terecht voor een hapje en en 
een drankje, maar ook een uitgebreide lunch of diner. Bekijk zeker een keer de kaart.
www.brasseriedennenrhode.nl 

In het zomerse hoogseizoen is de brasserie geopend van woensdag t/m zondag vanaf 
11:00 uur.

In het winterseizoen zijn de openingstijden op vrijdag en zaterdag van 17:00 - 20:30 en op 
zondag van 11:00 tot 20:30 uur.

Algemeen: info@brasseriedennenrhode.nl 

Reserveren kan via 0525-662937 of reserveren@brasseriedennenrhode.nl 

Zwembad / Speeltuin 
Op zomerse dagen kun je de verkoeling van het heerlijke zwembad opzoeken. Deze is 
geopend vanaf mei tot en met september en ligt naast het terras van de brasserie. Tussen 
het zwemmen door kun je heerlijk genieten van verkoelende drankjes en/of een hapje. Aan 
de andere kant van het zwembad is een speeltuin voor de allerkleinsten.
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Plattegrond 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4 In de omgeving 

Winkels 

Supermarkten 
Boni Het Harde (3 km, 6 autominuten, 9 fietsminuten)
Vinckenbergweg 7
8084 AZ  Het Harde
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08:00-20:00 (donderdag/vrijdag tot 21:00)

Deen Het Harde (3 km, 6 autominuten, 9 fietsminuten)
Sportlaan 5
8084 VA Het Harde
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08:00-20:00 (donderdag/vrijdag tot 21:00)

Jumbo Elburg (6 km, 10 autominuten, 18 fietsminuten)
Zwolscheweg 1
8081 CG  Elburg
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 08:00-20:00 (donderdag/vrijdag tot 21:00)

Albert Heijn Nunspeet (7,5 km, 12 autominuten, 23 fietsminuten)
Harderwijkerweg 18
8071 GA  Nunspeet
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08:00-21:00

Lidl Nunspeet ((8 km, 13 autominuten, 24 fietsminuten)
Haverkamp 10
8071 CB  Nunspeet
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08:00-21:00

Praktische informatie en tips ter voorbereiding van je vakantie
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Fietsverhuur 
Hoegen Fietsverhuur
Industrieweg 60D
8071 CV  Nunspeet
0341-258759
www.hoegenfietsverhuur.nl
info@hoegenfietsverhuur.nl

De fietsen worden op locatie gebracht en gehaald.
Indicatie van de tarieven: 

Stadsfiets € 9,00 per dag tot € 36,00 per week 
Kinderfiets € 7,50 per dag tot € 30,00 per week 
Elektrische fiets* € 20,00 per dag tot € 85,00 per week
Elektrische fietsen verhuren wij enkel op aanvraag, geef dit minimaal 1 dag van tevoren. 
Mocht u meer fietsen willen huren dan er beschikbaar is dan kunt u deze reserveren. Ook 
mountainbikes, tandems en diverse andere fietsen kunnen op aanvraag geleverd worden!

Eten en drinken 

Restaurants 

Brasserie Dennenrhode (loopafstand)
Naast de receptie, afhalen is ook mogelijk.
https://www.brasseriedennenrhode.nl/

Cafetaria Anytime ’t Centrum in Het Harde (3,5 km, 5 autominuten, 11 fietsminuten)
Eperweg 62 
8084 Het Harde
0525-651 345
https://www.anytyme.nl/Cafetarias/AnyTyme-t-Centrum-anytime-is-snacktime-1.htm
Menukaart: https://www.anytyme.nl/web/file?uuid=b6011c5e-b146-4f4a-
b179-6833d5359411&owner=5271dc89-3944-4946-89ff-8b809a358f98

Wil je lekker thuis eten?
Via thuisbezorgd.nl en socialdeal.nl zijn er diverse opties.
Aanraders:
• Brasserie Suyd in Elburg https://www.thuisbezorgd.nl/brasserie-suyd
• Restaurant Banka in Nunspeet heeft vaak mooie deals via Social Deal

Ontbijtservice:
https://hotelelburg.nl/ontbijtservice/
https://mo-co.nl/
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In de omgeving zijn veel restaurants en brasserieën te vinden, zeker in de omliggende 
plaatsen zoals Nunspeet en Elburg.Kijk zeker even op  https://www.thefork.nl/

Bij De Buuren, Da Pietro en ‘t Olde Regthuys mogen honden mee.

Pannenkoekenrestaurant
Je kunt op diverse plaatsen in de buurt pannenkoeken eten, zowel in Doornspijk, ’t Harde, 
Nunspeet ((De Boskabouter) https://www.pannenkoekenhuisdeboskabouter.nl/ als 
Vierhouten (Pannenkoekenhuis en adventure-midgetgolf de Boswachter) https://
www.pannenkoekenhuisdeboswachter.nl/

Speciale vermelding is er voor Hans & Grietje Pannenkoekenhuis in Zeewolde (24 
autominuten).
Bij Hans & Grietje Pannenkoekenhuis en speelpark beleef je het sprookje in het echt! In het 
meest magische pannenkoekenhuis vind je behekste tafels, staan kamers op zijn kop en 
gaan vloeren heen en weer! Je zet alles zelf in beweging door aan touwtjes te trekken of op 
knoppen te drukken.
https://www.hansengrietjezeewolde.nl/ 

�  
Hans & Grietje Pannenkoekenhuis, Sternweg 2A, 3898 LJ Zeewolde 
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Daarnaast zijn onderstaande restaurants zeker de moeite waard om te bezoeken:

Brasserie Staverden (21 km, 22 autominuten, 65 fietsminuten)
Uddelermeerweg 2 
3852 NT Ermelo
085-486 4001
https://www.beleefstaverden.nl/brasserie/

Kasteel Stakenburg (Landgoedhotel) (18 km, 22 autominuten, 60 fietsminuten)
Stakenberg 86 
8075 RH Elspeet
0577-491 271
https://stakenberg.nl/
Honden mogen mee (m.u.v. Kerstdiner en Paasbrunch)

Restaurant Beachclub NU ((8,5 km, 12 autominuten, 30 fietsminuten)
Bremerbergdijk 10
8256 RD  Biddinghuizen
0321-331629
www.beachclubnu.nl

Bar & Restaurant At Sea (14 km, 15 autominuten, 45 fietsminuten)
Drontermeerdijk 13
8251 PV Dronten
0321-316 647
https://www.atsea-restaurant.nl/
Honden mogen mee

Shoppen 
Er zijn veel leuke winkelmogelijkheden in de buurt. Naast de grote (Hanze)steden Zwolle, 
Harderwijk en Apeldoorn, kun je ook heel goed naar de kleinere, gezellige Veluwse 
(Hanze)steden in de omgeving, zoals 
• Nunspeet 
• Elburg
• Epe 
• Kampen 
• Hattem

Ook Bataviastad (Lelystad) is dichtbij:

Bataviastad Fashion Outlet (40 km, 40 autominuten)
Bataviaplein 60
8242 PN  Lelystad
https://bataviastad.nl/
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag en Zondag 10:00 - 20:00  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Bijzondere winkels 

DKW Woonvision 
Zuiderzeestraatweg 220
8096 CH  Oldebroek
https://www.dkwwoonvision.nl/
Een gezellige en betaalbare woonwinkel met veel woondecoraties en cadeautjes.

Kroonluchteratelier De Rode Hoeve 
Bovenpad 10
8096 RN  Oldebroek
https://www.kroonluchtercollectie.nl/
06-53777466
Openingstijden: vrijdag en zaterdag 12:00-17:00 (en op afspraak)
Een echte aanrader voor iedereen die van bijzondere woonsferen houdt, ook al ben je niet 
op zoek naar een kroonluchter. Op het terrein staan meerdere gebouwtjes, ieder met een 
totaal eigen sfeer. Dit moet je echt gezien hebben. Zelf nemen wij altijd familie en vrienden 
hier mee naar toe, omdat het een echte beleving is.

Fruittuin Verbeek 
Vierhuizenweg 5 
8096 RP Oldebroek
0525-630 799
https://www.fruittuinverbeek.nl/
Naast het telen en verkopen van veel soorten fruit, verkopen zij ook veel streekproducten 
zoals, groenten uit de streek, aardappels, sappen, jams, zuivel, vlees, kaas. 
In het seizoen kun je je eigen fruit plukken!
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Ontspannen 

Sauna De Veluwse Bron (19 km, 22 autominuten) 
De Veluwse Bron
Viskweekweg 10
8166 KJ  Emst
088-0064800
www.veluwsebron.nl 

Sauna de Zwaluwhoeve (15 km, 20 autominuten, 45 
fietsminuten) 
Welnessresort De Zwaluwhoeve
Zuiderzeestraatweg 108
3849 AJ  Hierden
088-0064844
www.zwaluwhoeve.nl 

Massage en voetreflexologie 
Josje Rink Massagetherapie en coaching (6,5 km / 10 autominuten, 20 fietsminuten)
Nijenbeekstraat 19
8081 TC  Elburg
06-36156443
josjerink@gmail.com

Bij Josje Rink kun je terecht voor een heerlijke ontspanningsmassage of juist een wat 
steviger massage als je spieren wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Wat meer 
aandacht voor je hoofd of juist je voeten? Josje is de aangewezen persoon!
Zelf ga ik zeer regelmatig (elke 2-3 weken) voor een altijd fijne sessie naar Josje in Elburg.
De ene keer masseert ze alleen mijn rug en schouders, de andere keer is er extra tijd voor 
mijn benen en voeten. Gewoon afhankelijk van de behoefte van dat moment. Heerlijk en 
ontspannend!

Extra fijn: Josje heeft ook een mobiele massagetafel en massagestoel, zodat ze evt ook in 
het Chalet kan masseren.
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Attracties in de omgeving 
Walibi Holland (12 km, 14 autominuten, 45 fietsminuten)
Spijkweg 30
8256 RJ  Biddinghuizen
www.walibi.nl 

Dolfinarium Harderwijk (23 km, 22 autominuten, 59 fietsminuten)
Zuiderzeeboulevard 22
3841 WB  Harderwijk
www.dolfinarium.nl 

Dinoland Zwolle (21 km, 17 autominuten)
Willemsvaart 19
8019 AB  Zwolle
https://dinoland.nl/

Klimbos Ermelo (29 km, 29 autominuten)
Drieërweg 125
3852 MA  ERMELO
https://www.klimbosermelo.nl/

Apenheul Apeldoorn (34 km, 36 autominuten)
J.C. Wilslaan 21
7313 HK Apeldoorn
https://apenheul.nl/

Julianatoren Apeldoorn (34 km, 34 autominuten)
Amersfoortseweg 35
7313 AC Apeldoorn
https://www.julianatoren.nl/

Dierenpark Amersfoort (56 km, 42 autominuten)
Barchman Wuytierslaan 224
3819 AC Amersfoort
https://dierenparkamersfoort.nl/

Paleis het Loo Apeldoorn (32 km, 32 autominuten)
Koninklijk Park 16, 
Apeldoorn
https://www.paleishetloo.nl/

Nationaal Park De Hoge Veluwe / Kröller Muller Museum (50 km, 40 autominuten)
Houtkampweg 13
7352 TC Hoenderloo
https://www.hogeveluwe.nl/
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Nederlands Openlucht museum Arnhem (58 km, 46 autominuten)
Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem
https://www.openluchtmuseum.nl/

Flevonice  (18 km, 18 autominuten)
Strandgaperweg 20
8256 PZ Biddinghuizen
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Interessant 
Museum De Fundatie Zwolle en Kasteel het Nijenhuis (18 km, 18 autominuten)
Blijmarkt 20
8011 NE Zwolle
https://www.museumdefundatie.nl/

Het verscholen dorp Vierhouten (15 km, 24 autominuten, 36 fietsminuten)
Pas-Opweg, Vierhouten
https://www.verscholendorpvierhouten.nl/

Zandverhalen Elburg (7 km, 10 autominuten, 22 fietsminuten)
J.P. Broekhovenstraat 9-11
8081 HB Elburg
https://zandverhalen.nl/contact/

Antiek Route Veluwe (start in Nunspeet: fiets- en autoroute)
http://www.antiekroute-veluwe.nl/

Anton Pieck museum Hattem (22 km, 21 autominuten)
Noordwal 31
8051 ES Hattem
https://www.antonpieckmuseum.nl/

Veluws Zandsculpturenfestijn Garderen (32 km, 31 autominuten)
Oude Barnevelderweg 5
3886 PT Garderen
https://zandsculpturen.nl/
Ook leuk in november / december! https://winterfairgarderen.nl/

Ampies Berg Tuinen (260 meter, 1 fietsminuut, 3 minuten lopen)
Verlengde Vaarbekerweg 3
8084 PV  Het Harde
www.ampiesberg.nl

De tuin torent meer dan 15 meter boven ’t maaiveld uit en staat dan ook bekend als Ampies 
Berg. Prachtige bloeiende planten worden afgewisseld met grote vijverpartijen en complete 
watervallen.
In december (en deels januari) is het hier sprookjesachtig verlicht!

A. Vogel Tuinen (4 km, 6 autominuten, 14 fietsminuten)
Eperweg 3-5
8084 RB  Het Harde
0900-2464646
www.avogel.nl  

Praktische informatie en tips ter voorbereiding van je vakantie

https://www.museumdefundatie.nl/
https://www.verscholendorpvierhouten.nl/
https://zandverhalen.nl/contact/
http://www.antiekroute-veluwe.nl/
https://www.antonpieckmuseum.nl/
https://zandsculpturen.nl/
https://winterfairgarderen.nl/
http://www.ampiesberg.nl
http://www.avogel.nl
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Wandelen / Fietsen / Wild spotten / Honden 

Fietsen 
Vanaf Bospark Dennenrhode zijn een groot aantal verschillende fietsroutes te volgen. Met 
zijn centrale ligging op de Veluwe is Doornspijk (nabij Nunspeet) een ideaal startpunt voor 
een groot aantal fietsroutes. Vanaf Doornspijk fietst u zo naar bijvoorbeeld Harderwijk, 
Ermelo of het pittoreske Elburg. Mogelijkheden te over!

Fietsknooppunten 
Ook op de Veluwe kun je gebruik maken van de fietsknooppunten, via de genummerde 
borden. Deze knooppunten leiden je over de beste fietspaden en zijn vaak zelfs autovrij. De 
bewegwijzering is uitstekend en met het knooppunten plan stippel je heel gemakkelijk een 
heerlijke fietsroute op de Veluwe uit. Uiteraard bepaal je hierbij zelf de afstand en gewenste 
knooppunten. Download ook de ANWB Fietsen app, zodat je gemakkelijk de mooiste 
fietstochten en fietsknooppunten bij jou in de buurt  kunt vinden en afstemmen op jouw 
behoefte. Je kunt ook je eigen fietsroute maken in de app.
Een andere gratis app is Fietsknoop dé handige fietsapp. https://www.fietsknoop.nl/ 
Er loopt een route langs Bospark Dennenrhode, dus je kunt direct starten!

Tips voor een leuke fietstocht op de Veluwe  
Wil je alvast een route uitstippelen? Kijk dan op: www.fietseropuit.nl. 
Ook Fietseropuit heeft een handige app voor leden. 

Rondom Epe-route - ANWB Fietsen

Hierdense Poort-route - ANWB Fietsen
https://www.mooisteroutes.nl/routes/

Wandelen 
Er zijn diverse wandelroutes in de omgeving.
Vanaf Bospark Dennenrhode loop je binnen 5-10 minuten naar de unieke zandverstuiving 
van De Haere via de uitgang rechtsonder op de plattegrond. Dit uitgestrekte natuurgebied 
is uniek in Nederland en uiteraard mogen de hondjes los. Ook vind je hier een privé 
‘dierentuin’ met kamelen, waterbuffel, zebra, etc.

Verder start vanaf het Bospark Dennenrhode ook een leuke wandeling door de bossen aan 
de rand van de Veluwe en door het weidse landschap van de Gelderse Vallei.
Deze route vind je op www.route.nl of via de app. Check ook zeker de andere routes!

Via de VVV in de omliggende plaatsen kun je ook extra routes krijgen. 
Download bijv de Wandelroutekaart omgeving Epe op www.VVVepe.nl 
https://vvvepe.nl/wp-content/uploads/2019/05/Wandel-2018.pdf

https://www.bezoekerscentrumnunspeet.nl/bezoekerscentrum/wandelpaden/
http://www.vvvelburg.nl/vhome

Praktische informatie en tips ter voorbereiding van je vakantie

https://www.fietsknoop.nl/
http://www.fietseropuit.nl/
https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/rondom-epe-route
https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/rondom-epe-route
https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/hierdense-poort-route
https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/hierdense-poort-route
https://www.mooisteroutes.nl/routes/
http://www.route.nl
http://www.VVVepe.nl
https://vvvepe.nl/wp-content/uploads/2019/05/Wandel-2018.pdf
https://www.bezoekerscentrumnunspeet.nl/bezoekerscentrum/wandelpaden/
http://www.vvvelburg.nl/vhome
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Wild spotten 
In de Dellen, Landgoed Staverden, Leuvenumse bossen en omgeving Radio Kootwijk maak 
je (’s ochtends vroeg of in de schemering) veel kans op het zien van wild. 
https://www.gelderseroutes.nl/media/5710500/wandelfolder_de_dellen_1.pdf
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/leuvenumse-bossen/route/wandelroute-
leuvenumse-bos-bij-ermelo

Er worden regelmatig speciale wildwandelingen georganiseerd door 
VVV Epe: https://vvvepe.nl/wildspeurtocht/
Jan Niebeek: https://www.ziedeveluweleeft.nl/ 
Henk Dik: https://www.henkdik.nl/agenda/

De bronst: https://www.hetedelhert.nl/alles-over-het-edelhert/605-edelhert-bronst

Edelherten bij Landgoed Staverden (Foto: Tanja Hoogendijk-Louwen “De Veluwe”) 

Tips om wild te spotten  
• Als u reeën wilt spotten door erop uit te trekken trek dan geen spijkerbroek aan. Blauw is 

samen met wit een hele foute kleur in de natuur. Oranje, geel en rood ziet het ree niet. 
Groen en bruin is uiteraard ook een goede kleur.


• Vroeg in de ochtend of laat in de avond heb je de meeste kans. Echter, na 
zonsondergang en voor zonsopkomst zijn vrijwel alle gebieden verboden terrein.


• Wees stil (met zijn tweeën of meer wordt er meer gekletst), draag geen parfum en denk 
aan de wind. Wilde dieren ruiken beter en geluid in een stil bos hoor je beter. Edelherten 
komen naar graslanden of heide velden om te eten. Een gebied zoals landgoed 
Staverden bevat veel grasvelden en daarom zul je daar s ochtends en s’avonds eerder 

Praktische informatie en tips ter voorbereiding van je vakantie

https://www.gelderseroutes.nl/media/5710500/wandelfolder_de_dellen_1.pdf
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/leuvenumse-bossen/route/wandelroute-leuvenumse-bos-bij-ermelo
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/leuvenumse-bossen/route/wandelroute-leuvenumse-bos-bij-ermelo
https://vvvepe.nl/wildspeurtocht/
https://www.ziedeveluweleeft.nl/
https://www.henkdik.nl/agenda/
https://www.hetedelhert.nl/alles-over-het-edelhert/605-edelhert-bronst
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edelherten treffen. Een wildzwijn heeft veel meer op zijn menu staan en zal daarom in 
verschillende jaargetijden op andere plekken eten zoeken zoals bijvoorbeeld plekken met 
meer bosbessen of beukenootjes.


Parkeren en wild spotten? 
• De Dellen (10 km, 12 autominuten, 35 fietsminuten): Onder A28 door bij afslag t 

Harde - rechtdoor richting Epe - Linksaf "Zuidweg" Rechts is een parkeerplaats. Rij 
verder door ... rechtsaf "Dellenweg" Links een parkeerplaats (met wandelroutes tussen 3 
en 5 km) Rechtsaf "Ossenweg - zandpad - op deze weg richting 
Pannenkoekenrestaurant Ossenstal (Ossenweg 10, 8161 PZ Epe). Achter aan dit pad 
heb je diverse leuke wandelroutes (en er zitten veel wilde zwijnen) Volg de Dellenweg 
verder richting Epe en dan kom je langs een hertenkamp. Als je dit vanaf de Dellenweg 
links passeert kom je uiteindelijk op de hei van de 'Renderklippen'. Als je de 2e weg 
rechts op de Zuidweg neemt - Elburgerweg - Kun je bij uitspanning "de Schaapskooi" 
parkeren (Elburgerweg 31, 8181 EM Heerde). Links aan de Elburgerweg en daar vandaan 
wandelen óf het zandpad richting de schaapskooi in, daar parkeren en eindeloos 
wandelen op de heide en het omringende bos. Rij nóg verder op de (Nieuwe) Zuidweg 
en dan kom je rechts een grote parkeerplaats tegen. Daar vandaan lopen ook 3 routes 
(max 5 km) ook hier wild tegen te komen.


• Parkeren De Dellen: Einde Dellenparkweg (Epe). Hertenkamp (Dellenweg 115, Epe), 
Pannenkoekenrestaurant Ossenstal (Ossenweg 10, 8161 PZ Epe), uitspanning "de 
Schaapskooi" (Elburgerweg 31, 8181 EM Heerde)

• Omgeving Hoog Soeren, Assel, Miggelenberg en Radio Kootwijk! Ook mooie auto 

routes (Parkeer bij Wildscherm Alverschotenseweg


Honden: 
Er zijn veel plaatsen waar je met de hond naar 
toe kunt en waar ze los mogen lopen.

• Natuurgebied De Haere met de unieke 
zandverstuiving, direct naast ‘t Bospark. 

• De Zandenplas Nunspeet (van 1 oktober tot 1 
mei mogen honden hier loslopen én 
zwemmen).

• Zandenbos (Eperweg 135, Nunspeet)
• Spijkstrand (Bremerbergdijk 10, 8256 RD 

Biddinghuizen), 12 autominuten. Aangelijnd. In 
het restaurant Beachclub mogen honden mee.

• Hondenstrand Erkemederstrand, 
Erkmederweg 79, Zeewolde https://
www.erkemederstrand.nl/nl/hondenstrand

• Waschkolk Nunspeet 

Verder kun je informatie vinden op www.doggydating.com of in hun app Doggydating 

Praktische informatie en tips ter voorbereiding van je vakantie

https://www.erkemederstrand.nl/nl/hondenstrand
https://www.erkemederstrand.nl/nl/hondenstrand
http://www.doggydating.com
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Zwemmen en (water-) Sport 

Zwembad / Natuurbad 
Zwembad Bospark Dennenrhode

Natuurbad Zandenplas (6 km, 11 autominuten, 19 fietsminuten)
Eperweg Nunspeet
www.zandenplas.nl 
Van 1 oktober tot 1 mei mogen honden hier loslopen én zwemmen!

Openluchtzwembad De Hokseberg in ’t Harde (3 km, 4 autominuten, 9 fietsminuten)
Wolkamerweg 42
8084 GX Het Harde

Overdekt zwembad en tropisch zwemparadijs De Brake (6 km, 11 autominuten, 18 
fietsminuten)
Oosteinderweg 19
8072 ZN  Nunspeet
www.debrake.nl 

Veluwemeer 
Er zijn veel plekken waar je heen kunt aan het Veluwemeer, maar De Bremerbaai is zeker 
een aanrader. Goed te doen met de fiets, via het pontje.

De Bremerbaai (15 km, 17 autominuten, 35 fietsminuten naar de pont)
Bremerbaaiweg 6
8256 NA  Biddinghuizen
06-33363314
www.bremerbaai.nl

Adres van de veerpont:
Veluwerandveer; fietspont Nunspeet-Biddinghuizen (12 km, 35 fietsminuten)
Hoge Bijsselse-pad 4
8071 SN Nunspeet
Informatie en vaartijden: https://www.vvv.nl/activiteitenkaart/detail/c8c9ed92-
c20d-4e25-905c-2fa18e7e5c46
https://www.gastvrijerandmeren.nl/Randmeren/De+meren/Over+Veluwemeer/default.aspx

Bootverhuur Elburg 
Als het mooi weer is, kun je een sloep huren in de haven van Elburg.
Vaarbewijs is niet nodig. De sloep is voor maximaal 5 personen en 2 kinderen.
Meer informatie en reserveren: http://www.vvvelburg.nl/ndl/informatie/verhuur-en-vervoer/
bootverhuur-elburg#.XiIW1RdKhn4 
Flevoweg 5
8081 PA ELBURG
0525-685 366

Praktische informatie en tips ter voorbereiding van je vakantie

http://www.zandenplas.nl
http://www.debrake.nl
http://www.bremerbaai.nl
https://www.vvv.nl/activiteitenkaart/detail/c8c9ed92-c20d-4e25-905c-2fa18e7e5c46
https://www.vvv.nl/activiteitenkaart/detail/c8c9ed92-c20d-4e25-905c-2fa18e7e5c46
https://www.vvv.nl/activiteitenkaart/detail/c8c9ed92-c20d-4e25-905c-2fa18e7e5c46
https://www.gastvrijerandmeren.nl/Randmeren/De+meren/Over+Veluwemeer/default.aspx
http://www.vvvelburg.nl/ndl/informatie/verhuur-en-vervoer/bootverhuur-elburg#.XiIW1RdKhn4
http://www.vvvelburg.nl/ndl/informatie/verhuur-en-vervoer/bootverhuur-elburg#.XiIW1RdKhn4
http://www.vvvelburg.nl/ndl/informatie/verhuur-en-vervoer/bootverhuur-elburg#.XiIW1RdKhn4
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Burnside Cablepark Emst (tegenover Sauna De Veluwse Bron) 
Wakeboarden, waterski, suppen, etc.

Viskweekweg 3
8166 KJ  Emst
0578-573170
www.burnsidecablepark.nl 

Golfbanen 
Zelf spelen we regelmatig golf op diverse banen in Nederland. Daarnaast zijn we lid op 
zowel de Hattemse Golf & Country Club en The Links Valley. Deze banen kunnen we dan 
ook van harte aanbevelen. 

Het Rijk van Nunspeet (Nunspeet)
27 holes bosbaan

Hattemse Golf & Country Club 
Karakteristieke, oude 9 holes golfbaan (Park & Bos) uit 1930.

The Links Valley (Ermelo)
De eerste, omkeerbare 9 holes golfbaan van Europa! 
Inland linksbaan, zeer heuvelachtig en ‘on-Nederlands’.

Golf4All Harderwold (Zeewolde)
Golf voor iedereen, met of zonder hcp 54 (voormalig GBV)

Dorhout Mees (Biddinghuizen)
27 holes parkbaan + 18 holes Pitch & Putt

Paardrijden 
De Veluwse bossen lenen zich uiteraard geweldig voor een mooie buitenrit op een 
paardenrug. Er zijn 2 maneges in de directe omgeving, waar eventueel je eigen paard 
meegenomen kan worden. Tevens biedt men ook aan toeristen de mogelijkheid voor het 
maken van een buitenrit van meerdere uren tot complete dagtochten. Ook zijn er opties 
voor beginnende ruiters.

Manege De Witte Wieven (7 km, 12 autominuten / 4,7 km 15 fietsminuten)
Wiltsangh 41
8072 PK Nunspeet
Eric 06-41550434

Manege Belvedere Nunspeet (8 km, 12 autominuten / 27 fietsminuten)
Belvédèrelaan 24
8072 DG  Nunspeet
0341-254435
http://manegebelvedere.nl/ 

Praktische informatie en tips ter voorbereiding van je vakantie

http://www.burnsidecablepark.nl
http://manegebelvedere.nl/
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5 Evenementenkalender 

Weekmarkten 
’t Harde Winkelcentrum
Dinsdag 08:00 - 12:00
Zaterdag 09:00 - 13:00

Elburg t Schootsveld
Dinsdag 08:00 - 12:00

Nunspeet Marktplein
Donderdag 08:30 - 12:30 

Braderieën  
Hemelvaartsmarkt t Harde (grootste braderie van de Veluwe)
Sportpark Schenk
Bovenweg 8
8084 PB  ‘t Harde
Elk jaar op Hemelvaartsdag

Zomermarkten Veluwe
Tijdens de zomermaanden stromen de leuke pittoreske Veluwse dorpjes vol met gezellige 
toeristen. En dat is niet alleen om te genieten van de rust en natuur. Elk dorp organiseert 
namelijk ook leuke evenementjes. De bekendste hiervan zijn toch wel de lokale braderieën 
en zomermarkten. Naast de vele leuke kraampjes staan ook vaak de oude Veluwse 
ambachten centraal en natuurlijk verschillende leuke activiteiten voor de kinderen. De 
Veluwse braderieën zijn in de omgeving daarom ook wel bekend als hét Veluwse dagje uit 
in de zomer.

Er zijn zomermarkten in juli en augustus op dinsdag t/m zaterdag in o.a. Nunspeet, Ermelo, 
Voorhuizen, Uddel, Hoenderloo, Lunteren, Garderen, Barneveld, Beekbergen, Harderwijk, 
Epe, Elspeet, Heerde en de Vestingdagen van Elburg op Woensdag.
Voor een actueel overzicht kijk op https://www.veluwespecialist.nl/evenementen of Google 
op ‘Zomermarkten Veluwe’ 
Kijk hier voor het schema van 2019: https://www.veluwespecialist.nl/nieuws/72-alle-
braderien-en-zomermarkten-2019-op-een-rijtje-

Kerstmarkten:
Kerstmarkt Vaassen Cannenburgh http://kerstmarktvaassen.nl/

Kerstmarkt Elburg Winter in de Vesting https://www.winterindevesting.nl/

Winterfair Garderen (in Dickensstijl) https://winterfairgarderen.nl/

Welkom in M20 De Eekhoorn

https://www.veluwespecialist.nl/evenementen
https://www.veluwespecialist.nl/nieuws/72-alle-braderien-en-zomermarkten-2019-op-een-rijtje-
https://www.veluwespecialist.nl/nieuws/72-alle-braderien-en-zomermarkten-2019-op-een-rijtje-
https://www.veluwespecialist.nl/nieuws/72-alle-braderien-en-zomermarkten-2019-op-een-rijtje-
http://kerstmarktvaassen.nl/
https://www.winterindevesting.nl/
https://winterfairgarderen.nl/
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