Wandeling Hoenderloo: lengte 20 km.
Eten / Drinken
Drinken

:
:

Restaurant de Koperen Kop in het Centrum.
Theekoepel nabij Jachthuis St. Hubertus.

NB: tijdens de bronstperiode van 1 september t/m 30 september is een deel van de route
afgesloten en kan dus niet gelopen worden.
Afkortingen: LA = linksaf, RA = rechtsaf en RD = rechtdoor
-

-

Ga vanaf de ingang naar de stalling van de witte fietsen. (direct na het wildrooster
pad aan rechterhand).
Aan het einde van de stalling gaat u LA en aan de overzijde van de verharde weg de
geel/rode route op.
Blijf deze route volgen ongeveer 1 km volgen, u kruist een fietspad en na ongeveer
250 meter bereikt u dan een open vlakte.
De geel/rode route gaat LA, maar U blijft het onverharde pad RD volgen tot u
wederom een fietspad passeert. Direct na het oversteken van het fietspad gaat u RA
het brede half verharde pad met gravel op.
Na ca. 10 minuten verschijnt links voor u een groot open veld. Hier LA en het pad
langs het veld blijven volgen.
Aan het einde van het veld gaat u RA de bruine route op.
Blijf deze route volgen tot u aan een brede zandweg met grasland komt.
Ga hier LA de zandweg op. *
Na ca. 10 minuten ziet u rechts het Centrumgebied met o.a. het
Bezoekerscentrum/Museonder/Parkwinkel en restaurant de Koperen Kop.
Dit is een uitgelezen plek voor een pauze. Bij het restaurant de Koperen Kop kunt u
terecht voor een kop koffie of een warme of koude lunch. Neem wanneer u tijd hebt,
ook een kijkje in het Bezoekerscentrum. Vervolg uw route vanaf *.

-

-

Bij de 1ste afslag rechts naar het Centrumgebied gaat u LA de geel en wit/rode (half
verharde) route op. Wilt u het centrum gebied bezoeken, ga op dit punt RA. Daarna
kunt u de wandeling vanaf dit punt verder vervolgen.
Even verderop bereikt u een picknickplaats. Direct hierna gaat u RA het pad de
heuvel op.
Bovenop de heuvel kijkt u uit op het graven van het echtpaar Kröller, de stichters van
het Park.
Blijf RD de wit/rode route volgen. (niet de lange trap met de leuning nemen)
Aangekomen bij de open vlakte gaat u RA en volg het half verharde pad.
Via de fundamenten van het nooit gerealiseerde Groot Museum komt u aan bij de
autoweg.
Steek de autoweg over en vervolg de wit/rode route.
Na het passeren van een klaphek blijft u de wit/rode route volgen en bereikt u even
verderop een fietspad. Steek deze over en ga de trap omhoog.
Via de trap en een smal wandelpad komt u bij de Oriënteertafel waarna u via een
lange trap afdaalt, hier gaat u RD naar de President Steijnbank.

-

Direct na de President Steijnbank volgt u RA het halfverharde pad richting de
hoofdingang van het Kröller-Müller Museum.

NB:

Indien gewenst heeft u hier de mogelijkheid het Kröller-Müller Museum te bezoeken,
waarvoor ter plekke toegangskaarten verkrijgbaar zijn. (voor meer info zie
www.kmm.nl)

-

Net voor de autoweg die voor het Kröller-Müller Museum langsloopt gaat u LA het
geasfalteerde pad op.
Na ca. 100 meter gaat u RA en steekt de autoweg over (niet doorlopen tot P-plaats!)
u komt weer op een pad met half verharding. U gaat door een klaphek, u wandelt
langs het directiegebouw van het Kröller-Müller Museum en boswachterswoning “de
Pampel”
Na verloop van tijd, buigt het pad naar links en bereikt u een klinkerweg.
Kruis deze klinkerweg en bij een bronzen sculptuur van een knielend kalf, gaat u LA. U loopt nu langs de speeltuin naar het Centrumplein.
Bezoekerscentrum/Museonder/Parkwinkel en restaurant de Koperen Kop.
Steek het plein schuin rechts over naar de toegangsweg aan de overzijde van het
plein.
Aan de overzijde van het plein gaat u direct LA via de wit/rode route richting
Jachthuis St. Hubertus.
Nadat u de verharde weg gepasseerd bent blijft u deze kronkelende wit/rode route
volgen.
Na ca. 30 minuten loopt u over een wildweide en passeert even later een ruiterpad.
Blijf de groene en wit/rode wandeling RD volgen tot u na het passeren van een
klaphek en het kruisen van de verharde weg aankomt bij een vijver.
Vanaf hier volgt u RA de wit/rode route.
Bij de Stenen Brug steekt u de weg over en loopt tussen de picknickbanken door naar
de achterzijde van de picknickplaats.
Hier gaat u RA verder op de wit/rode route.
Via een knuppelbrug, langs het Pompgebouw en wederom een knuppelbrug bereikt u
uiteindelijk weer de vijver.
Voor de vijver gaat u RA en al lopend langs de vijver bereikt u even later de
Theekoepel.
Voorbij de Theekoepel gaat u RA naar de oprijlaan.
Hier aangekomen gaat u RA naar het pleintje waarna u LA via de wit/rode route naar
de autoweg loopt.
Steek de autoweg over, ga RA en volg de wit/rode route.
Even verderop passeert u een klaphek.
Vanaf hier blijft u de wit/rode route volgen.
U passeert nog één maal een verharde weg en een fietspad en komt na
ca. 45 minuten weer aan bij de stalling van de witte fietsen.
Hier eindigt uw wandeling.

-

-

-

-

Wij hopen dat u van de wandeling heeft genoten en zien u graag terug bij de volgende
20 kilometer wandeling in het kader van ons 80 jarig jubileum.

