Stichting Het Nationale Park
De Hoge Veluwe
Welkom in de groene schatkamer van Nederland

•
•

•
•
•

•

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een unieke combinatie van
natuur, kunst en architectuur.
Het Park bestaat uit 5.400 hectare aan verschillende oud-Veluwse
landschappen; van stuifzand tot heidevelden, van grasvlakten tot
loof- en naaldbossen.
Winnaar van de Belleuropa Award: dé Europese prijs voor het
landgoed met de best beheerde biodiversiteit van 2017.
Het Park kent de hoogste wildzichtbaarheid van Nederland.
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is gelegen tussen de Gelderse
steden Apeldoorn, Arnhem en Ede, op circa 60 autominuten van
Amsterdam.
De 1.800 Witte Fietsen zijn onlosmakelijk verbonden met het Park.
De fietsen staan verdeeld over de verschillende ingangen en musea
en zijn gratis te gebruiken. Tevens verhuur van bijzondere fietsen
waaronder e-bikes en fietsen met slot en versnelling.

•

•
•

In het Park kunt u genieten van ruim 45 kilometer aan fietspaden
en meer dan 200 kilometer aan wandelpaden. Gaat u zelf op
ontdekking? Of liever georganiseerd op pad met een natuurgids,
boswachter en/of rondleider?
– Het Park herbergt een tweetal musea:
– Jachthuis Sint Hubertus, het enige totaalkunstwerk van
architect H.P. Berlage, is een van de belangrijkste monumenten
van Nederland.
– Het Museonder is het eerste ondergrondse museum ter wereld,
waar het verhaal wordt verteld van alles wat er onder het
aardoppervlak leeft en geleefd heeft.
Het Park is 365 dagen per jaar geopend.
Het Kröller-Müller Museum; een museum voor moderne en
hedendaagse kunst, met de op een na grootste Van Gogh collectie
ter wereld. Voor alle informatie zie www.krollermuller.nl.

3 entrees: Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen*.
*Via ingang Schaarsbergen geen toegang voor touringcars.
Apeldoornseweg 250, 7351 TA Hoenderloo, Nederland | (+31)(0)55-8330833 (ma. tm vr. 09:00-17:00) | reserveringen@hogeveluwe.nl
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Tarieven 2021

Kinderen tot 6 jaar
Kinderen 6 tot 12 jaar
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Openingstijden Park*
januari t/m maart:
april:
mei: 		
juni en juli:
augustus:
september:
oktober:
november en december:

09.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 22.00 uur
08.00 - 21.00 uur
09.00 - 20.00 uur
09.00 - 19.00 uur
09.00 - 18.00 uur

* De actuele openingstijden van Het Kröller-Müller
Museum zijn te vinden op www.krollermuller.nl

Park
(prijs p.p.)

Park
(prijs p.p. bij groepen
≥ 20 personen)

Gratis
€ 5,55
€ 11,10

Gratis
€ 5,00
€ 10,00

Openingstijden Parkrestaurant*
januari t/m maart:
09.30 - 17.30 uur
april:		
09.30 - 19.30 uur
mei: 		
09.30 - 20.30 uur
juni en juli:
09.30 - 21.30 uur
augustus:
09:30 - 20.30 uur
september:
09.30 - 19.30 uur
oktober:
09.30 - 18.30 uur
november en december: 09.30 - 17.30 uur
* De keuken is geopend tot een half uur voor
sluitingstijd.

Stichting Het Nationale Park
De Hoge Veluwe
Zien, doen en beleven

Jachthuis Sint Hubertus

Museonder

Een prachtig staaltje kunst en architectuur is terug te vinden in
Jachthuis Sint Hubertus, het voormalige buitenverblijf van het echtpaar
Kröller-Müller. Het Jachthuis is één van de belangrijkste monumenten
in Nederland.

Het Museonder is het eerste ondergrondse museum ter wereld en
geeft een verrassend beeld van alles wat er onder het aardoppervlak
leeft en wat er vroeger geleefd heeft.

•
•
•
•
•

Rondleidingen op aanvraag (minimaal 3 weken voor de datum van
uw bezoek)
Duur: ca. 45 minuten
Rondleiders spreken de talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans
(op verzoek).
Podcast audiotour gratis beschikbaar in de talen: Engels, Duits,
Frans, Mandarijn, Spaans, Italiaans en Japans.
Wilt u een exclusieve rondleiding voor uw groep, dan kan dat op
aanvraag.

•

Een bezoek aan het Museonder is inbegrepen bij de prijs van een
entreekaartje voor het Park.

3 entrees: Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen*.
*Via ingang Schaarsbergen geen toegang voor touringcars.
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Natuurgidsen en boswachter

Kröller-Müller Museum

Op pad met de natuurgids

Kijk voor alle informatie op www.krollermuller.nl.

U kunt met uw eigen groep op pad met een natuurgids (wandelen of
fietsen).
• Duur: ca. 2 uur
• Reserveren: minimaal 3 weken voor de datum van uw bezoek
• Dit is mogelijk in de talen: Nederlands, Engels en Duits

Boswachter
De boswachter, die al bijna 40 jaar voor het Park werkt, begeleidt op
verzoek wandeltochten, waarbij het thema in overleg wordt bepaald.
• Reserveren: minimaal 3 weken voor de datum van uw bezoek

Fietsen
Fietsen is een ideale manier om het Park te verkennen, helemaal
omdat u gebruik kunt maken van de 1.800 gratis Witte Fietsen.
Maakt u liever gebruik van iets meer luxe en comfort met een
(elektrische) fiets met slot en/of versnellingen? Reserveer via
reserveringen@hogeveluwe.nl

Bij reservering kunt u informatie krijgen over programma’s op maat voor groepen.
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De Hoge Veluwe
Een smaakvol bezoek

Park Paviljoen
Sinds 21 juni 2019 is het Park Paviljoen geopend; het nieuwe, mulitifunctionele publieksgebouw
van De Hoge Veluwe, met informatiebalie, educatie- en ontvangstruimten, een restaurant en de
Parkwinkel. Het Park Paviljoen biedt bezoekers een gastvrij onthaal en voegt een belevenis toe
aan het Park: dé uitvalsbasis voor een dagje Hoge Veluwe.
Ons aanbod tot en met december 2021 voor groepen treft u op de achterzijde van deze pagina.

Architectuurprijs
Tijdens de prestigieuze Beste Gebouw Van Het Jaar 2020-verkiezing
van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)
is het Park Paviljoen door de jury uitgeroepen tot winnaar in de
categorie Identiteit & Icoonwaarde.

Het Park Paviljoen, dat ontworpen is door architectenbureaus De
Zwarte Hond en Monadnock, werd door de jury omschreven als een
krachtig object, dat in tot detail ontworpen is, met een gevel die een
prachtig licht- en schaduwspel geeft.

Stel zelf uw 3-gangenmenu à € 22,50 p.p. samen uit
onderstaande gerechten:
Voorgerechten
•
•
•

Ambachtelijke kroket van Beter Leven runderen met brood, augurk en mosterd
Crèmesoep van verse tomaat met mascarpone en basilicum
Salade met kip, rode ui, Parmezaanse kaas en vrije-uitloop ei

Hoofdgerechten
• Witvis met mosterdjus
• Hoge Veluwe Stoof met wild uit eigen Park
• Varkensmedaillons met een jus van geroosterde knoﬂook
Bij de hoofdgerechten serveren wij groenten, rijst, friet en gemengde salade.

Desserts
•
•
•
•

Hollandse chipolatapudding met frambozencoulis, slagroom en crumble
Rijstevlaai met ijs van amarena kersen en kruimelkoek
IJsparfait met geweckt roodfruit, hangop van zuivelboerderij IJsseloord en toffee
Kaasplateau van Hollandse kazen met vijgenbrood en appelstroop

Voorwaarden
• Minimale groepsgrootte 9 personen.
• Uiterlijk 7 dagen voor uw bezoek vernemen wij graag het definitieve aantal personen, eventuele dieetwensen,
allergieën en menukeuze.
• Reservering minimaal 1 week voor aanvang, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
• Kinderen: 0-3 jaar gratis, 4-9 jaar 50% korting.
• De ruimte kan gedeeld worden met andere gezelschappen.
• Tarieven gelden tot 31 december 2021.

