
#BlijfEdeOntdekken

   Ede in:
24 uur 48 uur

Avonturen-
gids

bezoek-ede.nl/ontdekken

http://bezoek-ede.nl/ontdekken


Winkelen, fietsen, wandelen & festivals... 
Of liever natuur, cultuur en rijke historie? 
Als je in Ede bent, dan hoef je niet meer weg. 
Sterker nog, dan wíl je niet meer weg!

Ontdek en bezoek Ede
Actief genieten van de bekendste natuurgebieden van 
Nederland? Bezoek Ede! In Ede kun je eindeloos fietsen, 
wandelen en paardrijden over heide, zandverstuivingen, 
grasvlakten en door het bos. Breng een bezoek aan een 
museum, herbeleef de militaire geschiedenis en proef de 
streekproducten in het hart van de Foodvalley.

Ontdek Ede in:

24 uur

48 uur

TIPS

Op avontuur 
in Ede
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Handleiding 
Avonturengids
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Hoeveel kun jij zien en doen in 24 of 48 uur? Deze 
avonturengids kun je op jouw manier gebruiken:

1
2

3

Stick to the plan 
Volg jij het liefst een vast reisprogramma? Dan kun jij 
24 of 48 uur op pad met deze avonturengids. 

Relaxte avonturier
Jij laat het avontuur graag jouw kant opkomen? Kies 
dan de onderdelen die jou interessant lijken en laat je 
verrassen. 

200% avontuur? 
Wil jij álles uit jouw weekend halen? Voeg dan wat extra 
tips en activiteiten toe! Deze vind je achterin de gids.

#BlijfEdeOntdekken 
Ben jij op avontuur in Ede? Laat het iedereen zien en deel jouw 
mooiste ontdekkingen en avonturen met #BlijfEdeOntdekken. 
De mooiste foto’s worden gedeeld op instagram.com/bezoek_ede

Afstanden
Bij enkele tips worden afstanden vermeld. Deze zijn gebaseerd 
op de afstand vanaf de voorgaande tip.

Scan de QR codes in deze gids voor nog meer avontuur, 
inspiratie én tips in Ede!

http://instagram.com/bezoek_ede
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of Bennekom (5 km)

In Ede vind je een breed winkelaanbod. Verken in Ede 
Centrum het winkelgebied rondom het Maandereind en de 
Grotestraat. 

Tip: Let ook op de kunst op 
straat; van kleurrijke streetart tot 
verrassende kunstwerken. 

Bennekom staat bekend om de 
leuke familiebedrijven van soms 
al meer dan een eeuw oud; hier 
vind je diverse grote en kleine 
speciaalzaken.

Tip
Kijk meteen live 
mee hoe Joris 
zijn befaamde 
zuurdesembrood 
maakt.

10.00 uur

Koffie bij Jorisbrood of Stall
Op het Edese Kazerneterrein vind je Jorisbrood en  
Stall. Hier haal je een kopje koffie met Viennoiserie,  
een croissant of een smoothie bowl, verse sandwich  
of ‘sweets’.. 

10.30 uur

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1617404857/bakkerij-jorisbrood
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1617404857/bakkerij-jorisbrood
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1617404857/bakkerij-jorisbrood
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1443313558/stall-ede
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1443313558/stall-ede
https://www.bezoek-ede.nl/ontdekken/winkelen
https://www.bezoek-ede.nl/ontdekken/winkelen
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Bennekom
Geniet van een  
lunch bij Eindeloos,  
de Eetwinkel of Het 
Oude Postkantoor.

Zoek je de beste 
terrassen van Ede? 
Kijk op bezoek-ede.nl

Tip

Passiflorahoeve, Harskamp 
(12 km - 17 km)

Beleef de wereld van rups 
tot vlinder. Bewonder in 
vijf verschillende tuinen de 
meest prachtige Europese 
en tropische vlinders. Daar 
worden ze omringd door 
o.a. kleurrijke passiflora’s,
orchideeën en aristolochia’s.

14.15 uur

Avonturengids  |  #BlijfEdeOntdekken

12.30 uur

Lunch-suggesties
Ede 
In Ede zit je goed op het terras van Moeke, Effe Anders,  
De Volkslust of bij één van de vele hotspots op en rond  
het Museumplein.

https://www.bezoek-ede.nl/ontdekken/culinair
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1753322663/moeke-bar-keuken
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/397431414/effe-anders
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/3070024385/de-volkslust-ede
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/3892297590/eindeloos
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2070905377/de-eetwinkel
https://www.bezoek-ede.nl/meer-over-ede/tips-ede-bezoeken/de-beste-terrassen-van-ede
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4225597870/de-passiflorahoeve-vlindertuin
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4225597870/de-passiflorahoeve-vlindertuin
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4225597870/de-passiflorahoeve-vlindertuin
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2506220301/het-oude-postkantoor
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Uitkijktoren De Bult met blik 
op Wekeromse Zand (7 km)

Bos, heide, akkerland én een uniek 
stuifzandgebied; dát is het 
Wekeromse Zand. Vanaf de 
uitkijktoren bovenop de ‘bult’ 
kun je genieten van een uniek 
uitzicht over de Veluwe en 
Gelderse Vallei en... natuurlijk 
over het Wekeromse Zand. 

Tik ‘m aan: Middelpunt 
van Nederland (8 km)

Een ‘must do’ is het aantikken 
van het Middelpunt van 
Nederland op de Goudsberg 
in Lunteren. Deze steen geeft 
geografisch gezien het hart 
van Nederland aan. Ook 
leuk: in het gebied rondom 
de steen vind je allerlei 
bezienswaardigheden en 
cultuur-historische feitjes via 
‘kijkers’.

15.50 uur

14.45 uur

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1939613607/uitkijktoren-wekerom
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1939613607/uitkijktoren-wekerom
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1939613607/uitkijktoren-wekerom
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/832900562/middelpunt-van-nederland-1
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/832900562/middelpunt-van-nederland-1
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/832900562/middelpunt-van-nederland-1
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Diner-suggesties:
Het Uilenbos Lunteren (1,5 km)
Pannenkoekenrestaurant met mega speeltuin 

Restaurant Stam Ede (6,5 km) 
Aan de rand van het Edese bos 

Hotel & Restaurant de Lunterse Boer (2 km) 
Passie voor gastvrijheid en goed eten 

Verrassing Lunteren 
(3,5 km) 
Sfeervol dineren, hartje 
Lunteren

Overnachten
De Werelt 
Kom hartje natuur tot rust en doe frisse energie op in 
dit recent vernieuwde hotel.

50|50 Belmont
Een inspirerende slaapplek, want dankzij dit re-
integratiebedrijf van het Leger des Heils, keren jaarlijks 
honderd mensen terug naar de arbeidsmarkt. 

18.00 uur

19.00 uur

Avonturengids  |  #BlijfEdeOntdekken

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4690545/het-uilenbos-1
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2876809545/restaurant-stam-1
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2247633098/hotel-restaurant-de-lunterse-boer
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/253504738/restaurant-de-verrassing-lunteren-1
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2823545925/de-werelt-2
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1912304292/50-50-hotel-en-congrescentrum-belmont
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Avondje ruige pop, theater of 
werelds klassiek?

In Ede kun je de avond goed vullen met 
een cultureel programma bij 
o.a. Cultura, de Edesche Concertzaal, 
Openluchttheater Ede, Poppodium 
Astrant, Akoesticum Ede of Pathé Ede.

Frisse start? 
Spot the Big 5!
In de vroege ochtend heb 
je veel kans om wild te 
zien. De dieren grazen dan 
vaak op open plekken bij 
de bosrand. Ga hiervoor naar een 
wildobservatieplaats of bezoek 
een van de natuurgebieden.

Neem een verrekijker mee! 

Op bezoek-ede.nl vind je 
nog meer wildspot-tips 

PS:

20.00 uur

07.00 uur

https://www.bezoek-ede.nl/ontdekken/cultuur
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1185037636/cultura
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/3592233173/edesche-concertzaal
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2702839875/openlucht-theater
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2974864644/akoesticum
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/791953575/pathe-ede
http://bezoek-ede.nl/wild
http://www.bezoek-ede.nl/wild-spotten-in-ede
http://bezoek-ede.nl/wild
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1600042024/poppodium-ede-astrant
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1600042024/poppodium-ede-astrant
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Ontbijt
Terug in hotel.

Er 1800 gratis witte fietsen in het 
Park zijn en je bij elke stalling 
‘gewoon’ een fiets kunt pakken?

Wist je dat...

08.30 uur

09.30 uur

Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe, entree Otterlo  
(12 - 15 km)

Bezoek de groene schatkamer van Nederland (5400 
ha) waar naaldbos, loofbos, heide, zandverstuivingen en 
landbouwgronden elkaar afwisselen. Daarnaast is er veel 
aandacht voor bijzondere cultuurhistorische elementen 
en architectuur.

Pak een gratis witte fiets en rijd in 2,5 km naar het 
Kröller-Müller Museum. De route? Die vind je via de 
witte ANWB-paddestoelen in het park. 

Avonturengids  |  #BlijfEdeOntdekken

https://www.bezoek-ede.nl/natuur-actief/natuurgebieden/hoge-veluwe
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2247194942/kroller-muller-museum
https://www.bezoek-ede.nl/meer-over-ede/tips-ede-bezoeken/hoge-veluwe
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Kröller-Müller Museum 
& beeldentuin
Beleef een unieke combinatie van kunst, architectuur 
en natuur. Het museum bezit topstukken, waaronder de 
tweede grootste Van 
Gogh-verzameling 
ter wereld met bijna 
90 schilderijen en 
ruim 180 tekeningen. 
De beroemde 
beeldentuin telt ruim 
160 sculpturen van 
beeldbepalende 
kunstenaars.

48 uur
10.00 uur

12.00 uur

Lunch bij buitenrestaurant 
MJ ín de beeldentuin
In de buitenlucht en tussen de kunst in de beeldentuin 
kun je genieten van de zorgvuldige samengestelde 
lunchgerechten in Buitenrestaurant MJ. Er worden zoveel 
mogelijk gerechten bereid met eerlijke en duurzame 
producten.

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2247194942/kroller-muller-museum
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1793239710/restaurant-monsieur-jacques
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1793239710/restaurant-monsieur-jacques
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Bezoek Jachthuis Sint Hubertus
Dit voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller, 
is één van de belangrijkste gebouwen van Nederland. Dit 

‘Gesamtkunstwerk’ is hét 
meesterwerk van architect 
Berlage. Hij ontwierp het 
gebouw, maar ook het 
complete interieur, tot zelfs 
het bestek aan toe. Een bezoek 
waard!

Let op: deze excursie is alleen 
vooraf te boeken. 

Fiets naar Jachthuis 
Sint Hubertus (5 km)

Pak weer één van de witte fietsen bij de stalling en fiets 5 
kilometer naar het Jachthuis. Voor een andere route dan de 
heenweg, kies je de oostelijke route (in de richting van het 
bezoekerscentrum).  

12.45 uur

13.00 uur

Avonturengids  |  #BlijfEdeOntdekken

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2329058083/jachthuis-st-hubertus
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2329058083/jachthuis-st-hubertus
https://www.hogeveluwe.nl/nl/agenda/jachthuis-sint-hubertus-rondleiding
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2329058083/jachthuis-st-hubertus
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2329058083/jachthuis-st-hubertus
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Generaal de Wet
Vanaf De Theekoepel fiets je 
in een kwartiertje (5 km) naar 
uitgang Otterlo. Highlight 
onderweg is het standbeeld van 
Generaal de Wet, een ontwerp 
van Joseph Mendes Da Costa. 
Christiaan de Wet was generaal gedurende de Boerenoorlog 
(eind 19e eeuw in Zuid-Afrika). Het beeld kijkt over het 
Otterlose zand in de richting van Zuid-Afrika.

15.00 uur

14.45 uur

De Theekoepel (200m)

Ook De Theekoepel is ontworpen door 
architect Berlage. Meerdere routes in het 
Park (wandel, fiets, paard) lopen langs de 
Theekoepel. Hier is het heerlijk genieten 
van een drankje, hapje of ijsje met uitzicht 
op de Jachthuisvijver.

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4227709513/theekoepel-sint-hubertus
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4227709513/theekoepel-sint-hubertus
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Drankje bij de Wever Lodge  
(1 km)

Voor een borreltje met een fantastisch uitzicht, zit je goed bij 
de Wever Lodge aan de rand van Otterlo. Een kleinschalig 
hotel op een bijzondere plek met uitzicht op één van de 
mooiste natuurgebieden. 

Inchecken bij EuroParcs 
De Zanding (800 m)

Even verderop ligt EuroParcs De Zanding, een recreatiepark 
aan de rand van Otterlo en omsloten door natuur met allerlei 
gave accommodaties. Kies je voor een Tiny House, Solo 
Retreat of een Luxe Studio? 

16.00 uur

17.00 uur

Avonturengids  |  #BlijfEdeOntdekken

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4187701239/de-wever-lodge
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4187701239/de-wever-lodge
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1589898930/europarcs-de-zanding
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Verken de omgeving met een 
e-chopper
EuroParcs De Zanding is een 
perfecte uitvalsbasis voor mooie 
wandel- en fietsroutes op de heide 
en in de bossen. Een verrassend 
leuke manier om dit in een paar 
uur te ontdekken is de e-chopper: 
Zo kun je op een relaxte manier 
gebieden ontdekken zonder de 
natuur te belasten. 

Diner
Je kunt dineren op het 
park, maar het centrum 
van Otterlo ligt 1,5 km 
verderop. Daar vind je 
meerdere restaurants.

17.30 uur

19.30 uur

https://www.bezoek-ede.nl/plan-je-bezoek/eten-drinken/eten-en-drinken-in-ede?search=otterlo&keyword=&sort=&order=desc
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Museum Deelen 
(17 km)

Op een verrassende manier kennismaken met de 
geschiedenis van vliegbasis Deelen? Hier vind je bijzondere 
voorwerpen, maar ook authentieke foto’s, documentatie 
en uniformen rondom de luchtoorlog in de jaren 1940-1945. 
Check vooraf de openingstijden van 
Museum Deelen.

Tip
Tijd over of is 
het museum 
gesloten? 
Verken dan het 
Deelerwoud!

11.00 uur

Avonturengids  |  #BlijfEdeOntdekken

09.30 uur

Uitchecken & ontbijt
Voor een goede start, strijk je neer bij Grand Café Kruller of 
bij de Waldhoorn in Otterlo. Beide restaurants bieden een 
fijn ontbijt!

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/304804162/grand-cafe-hotel-kruller
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2788393848/de-waldhoorn-1
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/919128523/museum-deelen
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/919128523/museum-deelen


19

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/919128523/museum-deelen


Tips
Alles uit jouw 
weekend halen?
Dat kan met 
de extra tips en 
activiteiten op de 
volgende pagina’s.
Het is slechts een 
selectie van wat je 
allemaal kunt doen 
in Ede.

Kijk voor meer 
inspiratie op 
bezoek-ede.nl/
ontdekken 

#BlijfEdeOntdekken

http://bezoek-ede.nl/ontdekken
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Tips
Winkelen

SmaakPark en foodtheater
Eetzaal, kookschool, foodlab, voedselpark en 
foodtheater.

Het Koetshuis (toprestaurant)
Onderscheiden met een Michelinster sinds 1998.

Streekproducten in Ede 
De smaak van Ede proeven? Koop onderweg (h)eerlijke 
producten bij de boer of kweker of volg eens een 
smaakfietsroute.

Lammert van de Bospoort 
Oer-hollands kruidenierswinkeltje sinds 1904.

Hoge Veluwe Markt
Duurzame producten met een eerlijk verhaal 
(elke 1e en 3e zaterdag).

Leendert Houweling 
De Veluwe proeven, ruiken en zien bij deze wild-specialist.

Culinair

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/486612699/smaakpark-ede
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/10496604/restaurant-het-koetshuis
https://www.bezoek-ede.nl/food-in-ede/streekproducten
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2829868136/lammert-van-de-bospoort
https://www.bezoek-ede.nl/agenda/agenda/4164307933/hoge-veluwe-markt
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/3535098058/leendert-houweling
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Heide in bloei! 
Geniet van de paarse heide op diverse 
locaties in Ede.

Pinetum Lunteren 
Naaldbomen bostuin van circa 6 hectare in Lunteren. 

Natuurcentrum Veluwe
De plek voor info, doe-activiteiten in de natuur en vertrekpunt 
voor excursies en rondleidingen.

Ginkelse Heide
Geniet van een prachtige zonsondergang bij het Airborne 
monument ‘Vensters op het Verleden’ of bezoek hier een van 
de Edese schaapskuddes.

Natuur

https://www.bezoek-ede.nl/meer-over-ede/tips-ede-bezoeken/heide-in-bloei-in-ede
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2181118218/pinetum-de-dennenhorst
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1104148829/natuurcentrum-veluwe
https://www.bezoek-ede.nl/natuur-actief/natuurgebieden/natuurgebied-ginkelse-heide


23

Cultuur

Actief

Streetart Ede 
In Ede ligt de kunst letterlijk op straat. 
Favoriet zijn de kleine 50 streetart-
masterpieces. 

Edesche Concertzaal  
Klassieke muziek met kwaliteit en toegankelijkheid. 

Kunsthandel Simonis & Buunk
Kunst van hoog en middelhoog niveau.

Bosbad Lunteren
Zwemmen en recreëren in een bosrijke 
omgeving. 

MTB (kids) 
80 km uitdagende MTB-routes bij Ede, Otterlo en Lunteren. 
In Ede vind je ook een kinder MTB route!

Klompenpad Food
Pluk en koop onderweg ingrediënten om na de wandeling 
mee te gaan koken.

Paardrijden (200 km) 
Ede heeft een routenetwerk van maar liefst 200 km aan 
ruiter- en menroutes.

https://www.bezoek-ede.nl/meer-over-ede/tips-ede-bezoeken/streetart-in-ede
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/3592233173/edesche-concertzaal
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/1658114068/kunsthandel-simonis-buunk
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/63129119/bosbad-lunteren-1
https://www.bezoek-ede.nl/natuur-actief/mountainbiken-in-ede
https://www.bezoek-ede.nl/natuur-actief/ruiters
https://www.bezoek-ede.nl/meer-over-ede/tips-ede-bezoeken/klompenpaden-in-ede
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Slapen
Boomhut bij de Wije Werelt 
Avontuur voor groot en klein.

De Sterrenberg
Kleinschalig (adult-only) wellnesshotel met toprestaurant 
Cèpes. 

Akoesticum
‘Culturele minimaatschappij’ waar artiesten, kunstenaars en 
hotelgasten elkaar aanvullen. 

De Reehorst
Hotel met meer dan 80 kamers en 12 suites, verkozen tot 
‘Mooiste Suites van Nederland’! 

Otterlo-actief
Slapen in een Mongoolse yurt, koken in de Pipowagen, eten 
en drinken in de Indiaanse Tipi en ontspannen in de hottub. 

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2359942348/europarcs-de-wije-werelt
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2609831314/hotel-de-sterrenberg
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2974864644/akoesticum
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/374813932/hotel-en-congrescentrum-de-reehorst
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/3232201489/otterlo-actief
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Met kids
Uilenbos 
Pannenkoekenrestaurant met 
fantastische speeltuin en kinderboerderij.

Tegeltje maken bij Tegelmuseum Otterlo 
Maak je eigen tegeltje in het museum met de grootste en 
meest veelzijdige collectie Nederlandse wandtegels en 
tegeltableaus.

Museonder
Ontdek meer over wat er gebeurt ónder het aardoppervlak 
en wat hier vroeger leefde.

Helene Unlocked 
Een rally game die je meeneemt in een fictieve reis door 
heden, verleden, natuur & cultuur. 

Festivals
Heideweek 
Mega grote feestweek in Ede tijdens de bloeitijd van 
de heide. Met 70 activiteiten is dit één van de grootste 
evenementen van Gelderland.

Openluchttheater Ede
Met 2060 zitplaatsen is dit het grootste openluchttheater van 
Nederland!

Airborne
September is Airborne-maand en vinden drie grote 
herinneringsevenementen plaats op de Ginkelse Heide.

https://www.bezoek-ede.nl/locaties/4690545/het-uilenbos-1
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2948700273/het-nederlands-tegelmuseum
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2776600220/museonder
https://helene-unlocked.nl/
https://www.bezoek-ede.nl/meer-over-ede/tips-ede-bezoeken/heideweek-ede
https://www.bezoek-ede.nl/locaties/2702839875/openlucht-theater
https://www.bezoek-ede.nl/militair-toerisme/airborne-2021
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Via de webshop van bezoek-ede.nl 
kun je routeproducten of mooie 
souvenirs kopen. 

Zo vind je er: 
• De Storytile ‘Natuurlijk Ede’
• De Ruiter- en menroutekaart
• Routeboekje ‘Wandel- en fietsroutes langs 

militaire geschiedenis’

Zomer-evenementen 

Woest&Bijster
Een site-specific artfestival op 
de Zuid-Veluwe. Met een fiets-/ 
wandelroute langs 24 kunstwerken, 
theatervoorstellingen en artists in 
residence.  
6 augustus t/m 30 oktober 2022.

Summerbeach
Aan de voet van de Oude Kerk in Ede vind je deze zomer een 
stadsstrand met palmbomen. Dé plek waar  
je elkaar kunt ontmoeten en de zomer kunt vieren.  
21 t/m 31 juli 2022

https://www.bezoek-ede.nl/agenda/agenda/4177337338/summerbeach-ede
https://www.bezoek-ede.nl/agenda/agenda/3197332899/woest-bijster
https://edemarketing.combi.ticketcounter.eu/nl-NL/products
https://www.bezoek-ede.nl/producten-en-arrangementen


Colofon
Deze avonturengids is 
gemaakt door Ede Marketing, 
in samenwerking met 
Gemeente Ede en partners in 
de gemeente Ede. 

Concept & vormgeving
Bestwerk 

Disclaimer
De inhoud van deze 
avonturengids is met 
veel zorg en aandacht 
samengesteld. Aan alle 
informatie, adviezen, 
omschrijvingen en overige 
teksten en afbeeldingen 
kunnen geen rechten 
worden ontleend.

De links in deze gids en 
op bezoek-ede.nl website 
leiden naar websites die 
door derden worden 
onderhouden, waarover 
Ede Marketing geen 
zeggenschap heeft. 
Ede Marketing geeft 
geen enkele garantie 
met betrekking tot de 
juistheid of volledigheid 
van de informatie op 
deze websites. De 
aanwezigheid van links 
naar websites van derden, 
betekent niet dat Ede 
Marketing de inhoud 
daarvan onderschrijft. 
Alle rechten van 
intellectuele eigendom 
betreffende deze gids 
en bijbehorende website 
liggen bij Ede Marketing 
en haar licentiegevers.
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Kijk voor álle tips 
& avonturen op 
bezoek-ede.nl/ontdekken

http://bezoek-ede.nl/ontdekken
http://bezoek-ede.nl
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