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ONTDEK GELDERLAND 

Ken jij het Gelders geluk al? De Achterhoek, de Veluwe,  
Rivierenland… Gelderland is rijk aan prachtige natuur, idyllische 
pluktuinen, oude Hanzesteden en verrassende logeeradressen. 

In deze provinciegids vind je de écht bijzondere plekjes,  
waar niet iedereen komt en die je het liefst voor jezelf houdt. 

Kortom, plekken waar je nét even wat meer geniet. Ontbijten in 
een boscafé, geruisloos op safari of bijzonder overnachten 

in een tiny house? De keus is aan jou!

Vrijetijdsexpert Marleen Brekelmans (bekend van  
Bijzonderplekje.nl) tipt je haar persoonlijke favorieten, weg van 
de gebaande paden. Dankzij de prachtige foto’s en duidelijke 
beschrijvingen weet je precies wat je kunt verwachten van de 
sfeer, faciliteiten en omgeving. Dus ga eropuit in eigen land en 

ontdek De mooiste plekjes in Gelderland. 



Gelders geluk
Gelderland heeft zo veel in huis: ik noem het Gelders geluk. Waar je 
ook gaat of staat in de Achterhoek, op de Veluwe of in Rivierenland, 
hier ervaar je geluk! 

In deze gids van Gelderland vind je niet álle restaurants, hotels,  
dierentuinen, pretparken en musea, maar een persoonlijke selectie 
van blijmakers. Van plekjes waar je hart sneller van gaat kloppen. 
Van adressen die je het liefst zelf ontdekt zou hebben. Te leuk om 
niet te delen.

Adressen verstopt in het bos, wandelingen die het waard zijn, idylli-
sche thee- en pluktuinen, leuke terrassen, mooie vergezichten en 
verrassende logeeradressen: plekken waar je nét even meer geniet. 
Een gids vol bijzondere plekjes in Gelderland! 

Neem deze gids mee op pad. Tijdens je nachtje of weekendje weg, 
een vakantie in eigen land of gebruik ’m voor tips voor een dagje uit. 
Ook voor jou als inwoner van de provincie Gelderland is er nog veel 
te ontdekken, want zeg nu zelf: hoe goed ken jij je eigen omgeving?

Veel plezier tijdens je ontdekking van Gelderland! Ook namens  
Linda Korsten, samen met deze gedreven freelance reisjournalist 
verzamelde ik de allermooiste, fijnste en meest bijzondere plekjes 
en adressen voor jou in Gelderland.

Ik wens je veel Gelderse geluksmomenten,
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Niet missen
Deze tips wil je op je bucketlist

10x

1. 
Slapen bij Boutique Hotel Beekhuizen

2. 
Maak een rondje over de Veluwe met een Vesperbike

3. 
Schuif aan bij de pizza-avond van Bij Ons in Groesbeek

4. 
Ga in bad in het bos bij Hut 16 bed, bos & wellness

5. 
Struin door de uiterwaarden langs de Waal

6. 
Drink thee met taart bij de Ommuurde Tuin

7. 
Wandel het Vosbergenpad met lekkers van Jobse & Jobse

8. 
Logeer bij de Wever Lodge

9. 
Beklim uitkijktoren Hulzenberg in het Bergherbos

10. 
Proef wijn bij een van de wijngaarden in de Achterhoek
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In de Kring van Dorth, op de grens met Overijssel, ligt het Gebak-
huus: een zwart, houten theehuis met terras. De high tea bij het 
Gebakhuus is een lekkere onderbreking van een wandeling of 
fietstocht in de omgeving, maar ook een heerlijk doel op zich.  
De high tea (reserveren verplicht) is een lust voor het oog, net als 
het mooie Bunzlau Castle-servies. De ruime keuze aan bijzondere 
theesoorten maakt het feest compleet.

LOCATIE
Peppeldijk 1a
7216 PK Kring van Dorth

 gebakhuus.nl

Gebakhuus 1
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Restaurant Basiliek in Harderwijk heeft een Scandinavische look, 
passend bij de Nordic cuisine. De jonge chef gaat zelf de natuur 
in om kruiden te plukken. Aan de Vischmarkt, het mooiste plein-
tje van de stad (Vischmarkt 57l).  restaurantbasiliek.nl

Ratatouille is een mix van intiem, gezellig én strak (Vischmarkt 4-6). 
Naast dit restaurant vind je de Culiwinkel, barstensvol lekkers. 

 rttll.nl, culiwinkelharderwijk.nl

Dikke Dirck is een adres waar je om je heen blijft kijken (Honde-
gatstraat 3). De interieurvondsten komen overal vandaan –  
zelfs van een oude viskotter. Chaotische gezelligheid!

 dikkedirck.nl 

Patrijs | Patisserie en IJs is een ijssalon met een vleugje glamour 
(Hondegatstraat 4). Je smult er van handgemaakte verleidingen, 
super met een stevige espresso erbij.  patrijsharderwijk.nl 

Holy Moly Cantina is een kleurrijk adresje, waar je je tussen de 
tropische planten en onder de neon-hemel even in Latijns- 
Amerika waant (Markt 6). Met een van de mooiste terrassen  
van de stad.  holymo.ly 

Slenter over de nieuwe wandelboulevard Wijde Wellen. Het terras 
boven het water is dé plek om even te luieren. Even verderop 
brengt een uitsparing in het water je op ooghoogte met de  

Hanzesteden Harderwijk en Elburg
Proef de historie en gezelligheid van de Hollandse Hanzesteden 
Harderwijk en Elburg, aan de noordkant van de Veluwe. Elke 
stad met een eigen sfeer. Een kleine greep uit al het leuks:
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Oooooh, dit huisje in het bos! Hut 16 bed, bos & wellness is  
een parel onder de bijzondere plekjes. Een vijfpersoons vakantie-
huisje in de categorie ‘deze móet je gaan ontdekken’! Mocht je nu 
denken: wat maakt dit boshuis zo bijzonder? In het kort: de  
wellness, de locatie in het bos, het originele interieur én het bad 
op pootjes. Buiten! Perfect voor een romantisch wellnessweekend-
je voor twee, een vakantie met je gezin of om een paar dagen 
met vrienden te genieten.

LOCATIE
Dortherdijk 29
7215 LC Joppe

 hut16.nl

Hut 16 bed, bos & wellness 3

Ga wandelen op de 
Gorsselse Heide: volg 
de blauwe voetstappen 
voor een rondwande-
ling van 8 kilometer. 
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LOCATIE
Hulweg 5
8097 RE Oosterwolde

 boerderijdelandhoeve.nl

Ben jij ook zo gelukkig wanneer je kinderen zich de hele dag  
buiten vermaken? Wanneer ze smoezelig, stralend en met rode 
wangen aanschuiven voor het avondeten? Kies voor een verblijf 
bij Boerderij de Landhoeve! Daarmee kies je voor zo veel meer: 
een pure belevenis voor jong en oud, simpel en authentiek  
vakantie vieren, natuurlijk, speels en veilig. Ga samen avonturen 
beleven!

Boerderij de Landhoeve 8
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