
Hoge Veluwe Wandeltocht  10 & 20 km 
 
U staat aan het begin van een verrassende tocht door Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe en de Beeldentuin van het Kröller-Müller Museum.  
De tocht start en eindigt op het Marchantplein (Bezoekerscentrum). Wij hopen dat u 
geniet van de prachtige landschappen en weidse vergezichten en wensen u veel 
wandelplezier. 
 
10 kilometer  
Wilt u 10 kilometer lopen? Volg dan de aanwijzingen van nummer 1 tot en met  33.  
 
20 kilometer 
Kiest u voor de 20 kilometer? Deze route bestaat uit twee ‘lussen’ van elk ruim 10 
kilometer met het Marchantplein als middelpunt. Volg de aanwijzingen van nummer 
1 tot en met 50.  
 
Belangrijke informatie 

 De Beeldentuin is geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Maandag gesloten. 

 Entree voor de Beeldentuin is niet in de entreeprijs van het Park inbegrepen. 

 Loopt u over een ruiterpad. Dan is dit het gemakkelijkst om de randen te nemen.   

 Geen honden in de Beeldentuin. 
 

Routebeschrijving 
RD=rechtdoor, LA=linksaf, RA=rechtsaf, [INFO]=informatiepunt 
 
1. Start op vanaf Bezoekerscentrum en ga vanuit het gebouw gezien,  RA  
2. Ga tussen het toiletgebouw en het Bezoekerscentrum door en volg het asfaltpad. 
3. Bij de T kruising RD en na het moeflonbeeld neemt u het eerst volgende pad RA. 
4. Na het passeren van het hek steekt u het fietspad over en op het zandpad LA. 
5. Bij het tweede pad RA 
6. Vervolgens neemt u het tweede pad LA, u bent nu op de bruine wandelroute    
7. Wanneer u dit pad volgt komt u aan de zuidzijde van de Bunt. Hier stonden aan het 

begin van de vorige eeuw nog elf kleine boerderijtjes.  

8. Blijf dit pad langs de Bunt RD volgen en aan het eind gaat u op de kruising LA, u 
loopt nu op de Sintelweg.  

9. Aan het einde van de Sintelweg komt u bij het groeisculptuur ‘Divided oaks’ hier 
heeft de kunstenaar David Nash de groei van de eiken gemanipuleerd. Ga hier RA.  

10. Steek de autoweg over en volg over ongeveer 250 meter de eenrichtingverkeer 
weg en ga vervolgens bij de brede laan RA.  

11. Steek het fietspad over . U loopt nu op de Lange laan, één van de mooie lanen in 
het oude ontginningsbos uit de 19e eeuw.   

12. Bij de derde kruising LA. Steek het fietspad en de autoweg over en ga RD.  
13. Op de splitsing rechts aanhouden en bij de tweede splitsing links aanhouden 
14. Het klaphekje door, na ± 70 meter de autoweg oversteken aan overkant bospad in. 

Op pleintje RA en daarna LA. U bent nu bij de Theekoepel van het Jachthuis. 
 
U kunt hier een hapje /drankje kopen (maandag gesloten). Achter het plein bij het 
Jachthuis  zijn toiletten aanwezig. 
 
15. Loop vanaf het binnenplein bij Jachthuis terug naar de weg en fietspad. 
16. Net achter het plein LA, langs de fietsenstalling het pad met halfverharding volgen. 
17. U bent nu op de Berlage wandeling en blijf deze volgen.  
18. Volg het wandelpad langs de vijver  bij de Stenen brug RD en weg oversteken. 
19. Loop om de kleine vijver . Bij het eerstvolgende zandpad RA en de rood/witte 

wandelroute volgen 
20. Steek de autoweg over en ga na ± 200 meter door het klaphek. U wandelt  door 

een oud dennenbos en langs het Otterlose Zand. Hier heeft u mooie doorzichten  
21. Steek de wildweide over en blijf de rood/witte wandelroute volgen.  
22. Na ongeveer 1 km op de kruising RA en blijf  dit over 400 m volgen tot u bij het 

eerst volgende pad LA kunt. 
23. Bij de autoweg RA. Loop voor uw veiligheid links van de weg. 
24. Blijf de weg voor ongeveer 200 meter volgen en nadat u het fietspad bent gekruist 

ziet u het woonhuis ‘de Pampel’. Deze huisplaats stamt uit de late middeleeuwen. 
25. Steek het grasveldje bij de dikke eik over en volg het wandelpad naar rechts. 
26. Bij de tweede kruising LA. U gaat nu via een diensthek de Beeldentuin van het 

Kröller-Müller Museum binnen.  
 



LET OP ! In de beeldentuin mogen geen honden. Wandelaars met een hond gaan 
terug naar het pad met half verharding en gaan hier RA richting het 
Bezoekerscentrum. 
 
27.  Ga op de T kruising LA en wandel door het Rietveld paviljoen. Neem het pad naar 

rechts en aan het einde op de T-kruising RA.  
28. Bij de drijvende sculptuur ‘Otterlo’ van Marta Pan gaat u LA.  
29. Bij het eerstvolgende pad RA en volg RD. U komt nu langs het ‘Amfitheater’ van 

Marta Pan. Vervolg het pad RD tot u bij ‘Jardin d’email’ van Jean Dubuffet komt. 
30. Bij de kruising gaat u RA en volg het pad tot de T-kruising, hier LA. Blijf het pad RD 

volgen. Links ziet u het werk ‘Echo van de Veluwe’ van Chris Booth, het is geheel 
opgebouwd uit zwerfkeien uit de omgeving. Vervolg het pad langs het werk ‘Kijk 
uit’ van Krijn Giezen en waar het pad een bocht naar links maakt ziet u het stalen 
kunstwerk ‘One’ van Richard Serra.  

31. Na dit kunstwerk vervolgt u het pad RD, onderweg passeert u rechts het Aldo van 
Eyck paviljoen. Wanneer u tijd heeft, neem daar beslist een kijkje. 

32. Blijf het pad RD volgen en u komt bij de uitgang van de Beeldentuin. 
33. Steek de klinkerweg over en ga RD 
 

Na  500 meter ziet u rechts het Bezoekerscentrum. Voor lopers van de 10 
kilometer is dit het einde van de wandeling. Loopt u de 20 kilometer, dan volgt u 
de aanwijzingen vanaf punt 35.  
 

Vervolg routebeschrijving 
RD=rechtdoor, LA=linksaf, RA=rechtsaf, [INFO]=informatiepunt 
 
34. Start voor het Bezoekerscentrum. 
35. Loop tussen het Bezoekerscentrum en de fietsenwerkplaats door, steek het 

fietspad over, u wandelt nu op het verharde Landschappenpad.  
36. Wijk niet van dit verharde pad totdat u bij de betonnen muren bent  
37. Steek vanaf de informatiepost schuin over richting autoweg en volg deze LA. 
38. Bij de kruising met het ruiterpad RA de ruiterroute volgen. Na ± 100 m LA en 

ruiterroute volgen.  
39. Na ongeveer 10 minuten wandelen ziet u het stuifzandgebied De Pollen. U blijft de 

ruiterroute volgen. Bij kruising fietspad RD.    

40. Vervolg de ruiterroute. U wandelt nu door een ruim 100 jarig  grovedennenbos. 
41. Bij het verlaten van het bos komt u op het Reemsterzand. Ga hier bij de 2e kruising 

RA en volg de route RD. Hou vooral de vlakte links van u in de gaten. Het 
Reemsterzand is het leefgebied van de moeflon en vaak kunt u hier kuddes van 
deze wilde schapen zien.  

42. Vervolg de route en ga bij de T-kruising RA, op de kruising RD u komt nu langs het 
Jeneverbessenbos en het buitenraster van het Park.  

43. In de bocht rechts aanhouden en het pad langs het rustgebied volgen. Na  ± 1800 
meter bij het fietspad LA en deze over 250 m volgen. 

44. Na het wildrooster komt u op de kruising met het verharde Landschappenpad, ga 
hier LA en blijf de route volgen, na ruim 500 m   

45. Vanaf de informatiepost volgt u het verharde Landschappenpad RD. 
46. Na enkele minuten komt u langs de President Steynbank, het monument voor de 

laatste President van Oranje Vrijstaat. Loop links om het park en ga LA het 
betonnen pad richting autoweg en Kröller-Müller Museum op.  

47. Steek de autoweg over en ga LA, na ± 100 m RA, u bent nu weer op het 
Landschappenpad.  

48. Dit pad blijft u volgen. U komt langs de Beeldentuin en huisplaats ‘de Pampel ‘. 
49. Wanneer u op de klinkerweg bent, blijft u deze volgen. 
50. Na  600 meter ziet u links het Marchantplein en tevens einde van de wandeling.  
 
 
Wij hopen dat u van de wandeling heeft genoten! 
 


