
 

FAQ Wandeldag 2021 
 
Wie kan er meedoen? 
Iedereen is welkom. De route van ruim 1 km is een speciale route voor mensen met een 
verstandelijke, lichamelijke en/of visuele beperking. Deze route gaat over verharde paden, is niet te 
lang en is speciaal afgestemd op mensen met een beperking. De 5 km is heel geschikt voor gezinnen 
met kinderen, ook kinderen in wandelwagens. Grote delen van de langere afstanden voeren over 
zandpaden en onverharde wegen, daar is de toegankelijkheid voor wandelwagens en rolstoelen  
moeilijk.  De 15 km is door het hoogteverschil en de smalle paden in het Otterlose bos een 
uitdagende route, geschikt voor de ervaren wandelaar. 
 
Hoe kom ik bij het start- en finishterrein? 
De wandeltochten starten op het evenemententerrein van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, bij 
het Park Paviljoen in het centrum. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is gelegen tussen Arnhem, 
Ede en Apeldoorn. De ingangen van het Park bevinden zich in Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen.  
Het Park is op de dag van de Wandeldag vanaf 7.30 uur geopend.  
 
Adressen: 
Ingang Otterlo (3 km naar het centrum) 
Houtkampweg 9 
6731 AV  Otterlo 
 
Ingang Hoenderloo (4 km naar het centrum) 
Houtkampweg 13 
7352 TC  Hoenderloo 
 
Ingang Schaarsbergen (10 km naar het centrum) 
Koningsweg 17 
6816 TC  Schaarsbergen 
 
U kunt de auto betaald parkeren bij de ingangen of in het centrum van het Park. Vanaf alle ingangen 
kunt u gratis met een Witte Fiets naar het centrum. 
 
Zijn er coronamaatregelen? 
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en zullen indien nodig de op dat moment geldende 
maatregelen nemen. 
 
Mag de hond mee? 
Honden mogen aangelijnd mee wandelen. 
 
Is er een maximum aantal deelnemers? 
In 2021 geldt een maximum van 1.000 deelnemers. 
 
Welke afstanden kan ik lopen? 
1 km 
5 km 
10 km 
15 km 
20 km 
 



 

 
Is de route met pijlen aangegeven? 
Met uitzondering van de 1 km zijn alle routes met pijlen aangegeven. Bij de start krijgt u ook een 
routebeschrijving en een routekaart mee. Na 15.00 uur wordt begonnen met het verwijderen van de 
pijlen. 
 
Hoe kom ik aan een startbewijs? 
Deelname aan de Wandeldag is gratis, wel dient de reguliere entree voor het Park betaald te 
worden. Inschrijven kan vooraf en op de dag zelf. Bij de start ontvangt elke deelnemer een 
stempelkaart als startbewijs. Voorinschrijven is mogelijk via de website van het Park of via 
www.inschrijven.nl.  
 
Hoe laat kan ik starten? 
Starttijden: 
1 km : tussen 11.00 – 12.00 uur 
5 km : tussen 11.00 – 12.00 uur 
10 km : tussen 10.00 – 11.00 uur 
15 km : tussen 9.00 – 10.00 uur 
20 km : tussen 8.00 – 9.00 uur 
 
Na de aangegeven starttijden kan er niet meer gestart worden! 
 
Hoe laat moet ik binnen zijn? 
De uiterste finishtijd van alle routes is 17.00 uur. 
 
Tot hoe laat zijn de informatieposten onderweg bemand? 
Met uitzondering van de 1 km zijn er op alle routes informatieposten. Vrijwilligers van het Park 
vertellen enthousiast over het landschap. De informatieposten zijn tot uiterlijk 15.00 uur bemand. 
 
Zijn er waterpunten? 
Er zijn geen watertappunten. 
 
Zijn er toiletten langs de route? 
Naast de Theekoepel bij het Jachthuis Sint Hubertus zijn toiletten (10 – 20 km route). 
Aan de zuidelijke route (15 – 20 km) staat een Dixi (zie routekaart). 
 
Kan ik onderweg iets te drinken kopen? 
Bij de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus kunt u iets te eten en drinken kopen. De routes 10 – 20 
km komen hier langs. Uiteraard kunt u ook terecht in het Parkrestaurant in het centrum van het Park, 
waar de start en finish van de routes zich bevinden.  
 
Krijg ik een herinnering? 
Voor elke deelnemer is er een prachtige medaille, met elk jaar een andere afbeelding van een van de 
iconen van het Park. 
 
Krijg ik na afloop een stempel in mijn wandelboekje? 
Bij de finish kunt u een stempel krijgen in uw wandelboekje. 
 
Worden er foto’s van mij gemaakt? 
Het is mogelijk dat deelnemers gefotografeerd of gefilmd worden. De Hoge Veluwe behoudt zich het 
recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken, waarbij rekening wordt gehouden met het 
in Nederland geldende portretrecht. 

http://www.inschrijven.nl/


 

Hoe kan ik op de hoogte blijven van komende wandelactiviteiten in het Park? 
Door u te abonneren op de gratis digitale nieuwsbrief van het Park, blijft u op de hoogte van alle 
activiteiten in het Park.  
 
Kan ik tijdens de Wandeldag het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin bezoeken? 
Het startbewijs voor de Wandeldag geeft geen toegang tot het Kröller-Müller Museum en de 
beeldentuin. Bij de ingangen van het Park en het Museum kunt u wel een toegangsbewijs kopen. Het 
Kröller-Müller Museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De beeldentuin is open tot 16.30 uur. 
Kijk voor de actuele openingstijden op de website van het Kröller-Müller Museum.  
 
Wat doet u met mijn persoonlijke gegevens? 
De Hoge Veluwe respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Wandeldag en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die de deelnemer aan De Hoge Veluwe verschaft, vertrouwelijk 
wordt behandeld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring. 
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM betreffende het coronavirus. Zo nodig worden uw gegevens 
gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 
 
Zijn er EHBO-posten? 
Er zijn geen EHBO-posten onderweg, maar op de routebeschrijving staat een telefoonnummer wat u 
kunt bellen als u hulp nodig heeft. Langs de routes staan paaltjes met daarop hetzelfde 
telefoonnummer en een cijfer. Aan de hand van dat cijfer kunnen wij altijd uw locatie bepalen. 
  

https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/nieuwsbrief
https://krollermuller.nl/
https://www.hogeveluwe.nl/nl/privacyverklaring

