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Franse Berg
Deze hoogte zou in 1672 door de Fransen zijn 
gebruikt als uitkijkpost. Een andere verklaring 
suggereert dat de berg juist als uitkijkpost 
gebruikt werd door bewoners, om te kijken of 
er Franse soldaten aankwamen waarvoor men 
zich moest verbergen.

Hoog Baarlo
Het eerste huis in Hoog Baarlo werd in 1804 
gebouwd. Rond dit ontginningsboerderijtje is 
vervolgens een kleine nederzetting ontstaan, 
zoals blijkt uit de kadastrale gegevens uit 
1830. De kleine nederzetting is in 1912 geheel 
verdwenen toen het terrein bij landgoed De 
Hoge Veluwe werd gevoegd.

IJzeren Man
Deze naam verwijst naar de vroegere 
ijzerwinning op de Veluwe. De ijzeroerlaag werd 
in de bodem opgespoord met behulp van een 
prikstok. Daarna werd het afgegraven, geklopt 
tot kleine stukken, en gewassen om het zand 
eraf te spoelen. In een oven werden de klompen 
ijzeroer gesmolten, waardoor het ruwe ijzer 
gescheiden werd van het restmateriaal.

Nova Zembla
De gebieden binnen het Park die een naam 
gerelateerd aan Siberië kregen, waren ten tijde 
van de naamgeving zeer afgelegen gebieden. 

Scheerspiegel
Het uiteinde van de vijver bij het Jachthuis 
wordt de Scheerspiegel genoemd, omdat het 
de vorm heeft van een handspiegel. 

Zandflesch
Fles/flesch is een naam voor stilstaande 
plassen in bos en hei. De Zandflesch werd in 
1629 Breevles genoemd.

Kompagnieberg
De herkomst van deze veldnaam is 
betrekkelijk oud. Zo staat de naam ‘Comeny’ 
voor het eerst vermeld op een kaart van het 
Deelense Veld uit 1653. De naam zou duiden 
op een legerplaats in vroeger tijden. Het is 
echter onduidelijk in welk verband en wanneer 
deze naam is ontstaan.

De Zeven Heuvelen
De Zeven Heuvelen is een benaming voor de 
stuifwal die rondom de Pampel ligt, waardoor 
de Pampel hoger is komen te liggen in het 
terrein.

Zinkgat
Dit gebied dankt zijn naam aan de plek waar 
het overtollige regenwater, wat vanaf het 
vliegveld Deelen kwam, kon weglopen. Het 
zinkgat wordt ook wel ‘vloeigat’ genoemd.

De Pampel
De Pampel ligt midden in het Park en verwijst 
naar een boerderij, die tegenwoordig een 
jachtopzienerswoning is. Het is niet met 
zekerheid te zeggen wat de naam betekent. 
Op verscheidene oude kaarten wordt de naam 
ook wel geschreven als Pampol. ‘Pol’ betekent 
‘iets ronds dat uitsteekt’ en wordt in veldnamen 
gebruikt voor zandheuveltje, kleine hoogte.

Aalderinksveld
Dit veld is vernoemd naar de familie Aalderink, 
die hier in de buurt woonde. Op 19 september 
1944 maakte een Canadees gevechtsvliegtuig 
tijdens een bevoorradingsmissie een 
noodlanding aan de noordkant van het 
Aalderinksveld. Dit was tijdens operatie Market 
Garden, waarbij de geallieerden Nederland ten 
noorden van de Rijn probeerden te bevrijden. 
Piloot Valentine Brock Christie (1918-2001) 
wist een geslaagde noodlanding te maken, 
ondanks dat hij in zijn schouders getroffen 
was. Van de vierkoppige bemanning bezweek 
de 21-jarige Henry Thompson aan zijn 
verwondingen, de andere drie mannen  
wisten te ontkomen, doken onder bij 
verschillende adressen in Nederland en 
overleefden de oorlog. 

De Pollen
Deze veldnaam wordt voor het eerst 
genoemd in 1931. De term ‘pol’ wordt 
tegenwoordig gebruikt in de betekenis van 
‘graspol’, of ‘samenhangende klomp planten’. 
Waarschijnlijk is de oorspronkelijke betekenis 
‘iets ronds dat uitsteekt’.
In het oosten van Nederland werd ‘pol’ 
in veldnamen ook wel gebruikt voor 
zandheuveltje, kleine hoogte, of ‘meer dan één 
stuk land, dat hoger is dan de omgeving’. ‘De 
Pollen’ zou dus verklaard kunnen worden als 
‘de (zand)heuvels’.

Veldnamen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe



Arrangement Franse Berg

Voor als u er een hele dag Hoge Veluwe van maakt

Een heel geschikt arrangement voor wanneer u met uw gezelschap een 
hele dag doorbrengt op De Hoge Veluwe. U houdt nog voldoende tijd 
over om het Park te ontdekken!

• Ontvangst tussen 9.00 uur en 11.00 uur in het Park Paviljoen met 
koffie, thee en appeltaart van het Vlaamsch Broodhuys.

• Lunch met rijkelijk belegde broodjes, bestaande uit:
 – Soep bereid met dagverse en seizoensgebonden
 – ingrediënten (vegetarisch)
 – Een variatie van luxe belegde broodjes en sandwiches
 – Boerenyoghurt
 – Handfruit
 – Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

€ 26,78 inclusief btw p.p.
€ 24,56 exclusief btw p.p.
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Arrangement Hoog Baarlo 

Koffie of thee met lekkernijen

U ontvangt uw gasten terwijl wij kwaliteitskoffie of -thee serveren 
met iets lekkers.

Assortiment van verschillende taartpunten van onze 
banketbakkers; het Vlaamsch Broodhuys en Holtkamp 
Patisserie, met een kop koffie, thee of frisdrank

€ 7,50 inclusief btw p.p.
€ 6,88 exclusief btw p.p. 
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Grand dessert 

€ 12,50 inclusief btw p.p. 
€ 11,47 exclusief btw p.p. 
Bij grotere gezelschappen kunnen we het dessert overleg in buffetvorm  

voor u serveren.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Luncharrangement Nova Zembla

Net dat beetje extra

Wilt u een uitgebreider assortiment en extra genieten?  
Kies dan voor deze optie.

• Soep bereid met dagverse en seizoensgebonden
• ingrediënten (vegetarisch)
• Een variatie van luxe belegde broodjes en sandwiches
• Boerenyoghurt
• Frisse salade samengesteld met dagverse en 

seizoensgebonden ingrediënten
• Stoofschotel van wild uit het Park, met pasteitjes
• Handfruit
• Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

€ 27,50 inclusief btw p.p.  
€ 25,23 exclusief btw p.p. 
Voor gezelschapen vanaf 10 personen.

Luncharrangement IJzeren Man

Gewoon goed lunchen

• Lunch met rijkelijk belegde broodjes, bestaande uit:
• Soep bereid met dagverse en seizoensgebonden  

ingrediënten (vegetarisch)
• Een variatie van luxe belegde broodjes en sandwiches 
• Boerenyoghurt
• Handfruit
• Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

€ 22,50 inclusief btw p.p.  
€ 20,64 exclusief btw p.p. 
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Picknickarrangement

Midden in de natuur

Gaat u op pad in het Park, dan is dit arrangement zeer geschikt.
Dit picknickarrangement ontvangt u in een duurzame Hoge Veluwe tas 
en bevat een diversiteit aan lekkernijen voor onderweg:

• Wrapje met groenten van de dag
• Bruin bolletje kaas, rucola en mosterdmayonaise
• Sandwich van oerbrood met hummus, sla en zoete paprika 
• Flesje biologisch sap
• Brownie
• Handfruit

€ 17,50 inclusief btw p.p.  
€ 16,06 exclusief btw p.p. 

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Borrelarrangement Zandflesch

Net dat beetje extra

Borrelarrangement Scheerspiegel

Gewoon goed borrelen

U en uw gasten worden in het Park Paviljoen ontvangen. Bij uw 
borrel of receptie wordt het volgende geserveerd:

• Onbeperkt dranken gedurende 1 uur (bier, wijn en frisdranken)
• Gebrande nootjes, gemarineerde olijven, flat bread met dips
• 2 luxe bites
• 2 ambachtelijke Beter Leven-vleesbitterballen p.p.

€ 21,50 inclusief btw p.p.  
€ 19,36 p.p. exclusief btw p.p. 
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

U en uw gasten worden in het Park Paviljoen ontvangen. Bij uw 
borrel of receptie wordt het volgende geserveerd:

• Onbeperkt dranken gedurende 1 uur (bier, wijn en frisdranken)
• Gebrande nootjes en gemarineerde olijven
• 2 ambachtelijke Beter Leven-vleesbitterballen p.p.

€ 14,50 inclusief btw p.p.  
€ 12,94 exclusief btw p.p. 
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Arrangement Kompagnieberg

Een uitgebreid aanbod, in de frisse buitenlucht

Wij bieden u een uitgebreid buffet waarop wij onderstaande gerechten serveren: 

• Steak van Boerderij Lindenhoff
• Hamburger van Boerderij Lindenhoff
• Saté van kippendijen met satésaus
• Vis naar marktaanbod
• Geroosterde salie-aardappeltjes
• Gegrilde seizoensgroente

• Kruidentabouleh
• Tomaten- en komkommersalade
• Desembrood van het Vlaamsch Broodhuys
• Diverse sauzen en dips

€ 37,50 inclusief btw p.p. 
€ 34,40 exclusief btw p.p. 

Dit arrangement kunt u vanaf 50 personen omzetten naar een barbecue-buffet. Hierbij bereiden wij diverse 
gerechten live voor u op onze Big Green Egg.

€ 42,50 inclusief btw
€ 38,99 exclusief btw

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Dinerarrangement Zeven Heuvelen

Heerlijk diner op basis van seizoensproducten

U wordt ontvangen met een aperitief naar keuze en zuurdesembrood van het 
Vlaamsch Broodhuys met diverse dips. Daarna volgt een seizoensgebonden 
hoofdgerecht, geserveerd met bijpassende garnituren, geroosterde salie-
aardappeltjes en mesclunsalade.

€ 27,50 inclusief btw
€ 25,23 exclusief btw

Inclusief 1 aperitiefdrankje, overige dranken op basis van nacalculatie. 

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Dinerarrangement Zinkgat

Informeel dineren met uw gasten op de mooiste plek van Nederland

Een walking dinner is ideaal wanneer u uw gezelschap op een informele manier wilt laten 
dineren. De gerechten worden geserveerd op prachtig opgemaakte kleine bordjes met 
seizoensgebonden producten van lokale leveranciers. We beginnen de avond met heerlijk 
zuurdesembrood van Vlaamsch Broodhuys met diverse dips.

Vervolgens serveren we vier kleine gerechten, hierbij kunt u denken aan:
• Paté de Campagne met mosterdzaad, roodlof, zoetzuur uitje en toast
• Wilde zalm, gemarineerd in rode biet, dille, dragon en gin met crème cru 
• Open ravioli met wildragout, paddenstoelen en Remeker kaas
• Panna cotta van witte chocolade en citrus met crumble en een compote van 

seizoensfruit

Omdat wij uitsluitend met verse producten werken, veelal geleverd door lokale leveranciers, 
kan het voorkomen dat het menu afwijkt van bovenstaand menu.

€ 30,00 inclusief btw p.p. 
€ 27,52 exclusief btw p.p. 
Voor gezelschappen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Dinerarrangement De Pampel

Stevige kost

U wordt ontvangen in het Park Paviljoen.We starten met heerlijk zuurdesembrood van Vlaamsch Broodhuys 
met diverse dips.

Daarna is er een uitgebreid dinerbuffet bestaande uit:
• Stoofvlees van wild van het Park 
• Afgelakte sparerib 
• Veluwse rookworst 
• Kaantjes 

• Boerenkool 
• Stamppot van andijvie 
• Hutspot 
• Piccalilly, mosterd, tafelzuur, jus 

In de zomer kunt u denken aan:
• Stamppot van venkel en knolselderij
• Stamppot van zoete aardappel en beluga linzen
• Blote billetjes in het groene gras

€ 29,50 inclusief btw p.p. 
€ 27,06 exclusief btw p.p. 
Voor gezelschappen vanaf 20 personen. 

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Dinerarrangement De Pollen

Echt iets bijzonders

Een dinerarrangement ter afsluiting van uw bijeenkomst of van een actief dagje buiten op De Hoge Veluwe. Met 
hoogwaardige, internationale en gevarieerde gerechten. U en uw gasten worden ontvangen met een aperitief 
naar keuze en Zuurdesumbrood van Vlaamsch Broodhuys met diverse dips. 

Aansluitend geniet u van het buffet dat bestaat uit diverse gerechten: 
• Stoofschotel van wild uit het Park 
• Gegrilde scharrelkipfilet met knoflookjus 
• Gehaktballetjes in pikante tomatensaus 
• Vis van het seizoen met saus van witte wijn 
• Gepofte aubergine met een paprika-chilisalsa
• Gestoomde jasmijnrijst 

• Geroosterde rozemarijnaardappel 
• Ratatouille van seizoensgroenten 
• Diverse salades zoals salade zoete aardappel,  

kruidentabouleh, tomaten- en komkommersalade 
• Ovenvers brood met dips en kruidenboter

€ 42,50 inclusief btw p.p.  
€ 38,99 exclusief btw p.p. 

Omdat wij uitsluitend met verse producten werken, veelal geleverd door lokale leveranciers, 
kan het voorkomen dat het menu afwijkt van bovenstaand menu.

Voor gezelschappen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Dinerarrangement Aalderinksveld

Genieten van lokale producten met bijpassende wijnen

U wordt ontvangen in het Park Paviljoen. We starten met heerlijk 
zuurdesembrood van Vlaamsch Broodhuys met diverse dips. Laat u
verrassen door onze chef-kok en zijn keukenbrigade, die samen een
menu met lokale seizoensgebonden producten hebben samengesteld.
Daarnaast kunt u uw gasten extra verwennen met door onze sommelier 
geselecteerde wijnen!

Prijs

3 gangen
 
€ 39,50 inclusief btw p.p. 
€ 36,24 exclusief btw p.p. 

 Dit arrangement is uit te breiden met ons wijnarrangement à  
€ 6,00 per glas, overige dranken zijn op basis van nacalculatie.
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

4 gangen

€ 45,00 inclusief btw p.p. 
€ 41,28 exclusief btw p.p.

5 gangen

€ 52,50 inclusief btw p.p. 
€ 48,17 exclusief btw p.p.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.



Uitbreidingsmogelijkheden 

Voor een uitbreiding van uw arrangement kunt u denken aan de volgende suggesties:

Kaasplankje
• Plankje met vier soorten kaas uit de directe omgeving van het Park, 

amandelbrood en vijgenmarmelade

€ 12,50 inclusief btw p.p. 
€ 11,47 exclusief btw p.p.  
 
Koffie compleet 
• Koffie naar keuze met 4 zoete lekkernijen

€ 7,50 inclusief btw p.p. 
€ 6,88 exclusief btw p.p.  

Lekker voor bij de koffie
• Assortiment Hoge Veluwe bonbons 

€ 4,50 inclusief btw p.p. 
€ 4,13 exclusief btw p.p. 

Dessert (één keuze voor het gehele gezelschap) 

Verrassingdessert

€ 7,50 inclusief btw p.p. 
€ 6,88 exclusief btw p.p. 

Grand dessert 

€ 12,50 inclusief btw p.p. 
€ 11,47 exclusief btw p.p. 

Bij grotere gezelschappen kunnen we her dessert overleg in  
buffetvorm voor u serveren.

Alle prijzen zijn exclusief zaalhuur, entree Park en parkeerkosten. Zaalhuur op aanvraag. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten. Gerechten en ingrediënten kunnen wisselen per seizoen.


