
ANTWOORDVEL - JACHTHUIS EXPEDITIE

Vandaag neem je een kijkje in Jachthuis Sint Hubertus: het droomhuis van Anton en Helene 
Kröller-Müller, de stichters van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Jachthuis staat vol 
met kunst. En de kamers zijn zo precies ontworpen en ingericht, dat het gebouw zelf ook een 
kunstwerk is.

De binnenkant van het Jachthuis ontdek je samen met een gids. De buitenkant verken je zelf! 
Kun jij, tijdens je expeditie rond het Jachthuis, het codewoord ontcijferen?

CODEWOORD:

1  In welk jaar was de bouw van het Jachthuis 
klaar? 

H. 1914
K. 1917
B. 1920

2  Hoe hoog is de toren van het Jachthuis 
ongeveer?

U. 15 meter
E. 35 meter
R. 55 meter

3  Wie is Flora, één van de standbeelden bij het 
Jachthuis?

M. Een dierverzorgster
R. Een Romeinse godin 
S. De ontwerper van het Jachthuis     

4  Welk dier vind je boven op de theekoepel van 
het Jachthuis?

L. Hert
K. Vos
J.	 Moeflon

5  Welke vissen zwemmen in de vijver voor het 
Jachthuis?

D. Kabeljauw
A. Karpers
O. Haringen     

6  De tuinen van het Jachthuis zijn links en 
rechts precies hetzelfde. Dat noem je… 

T. Botanie
L. Parodie
G. Symmetrie

7  Wat is er bijzonder aan de klok tegenover de 
ingang van het Jachthuis?

D. De cijfers ontbreken
E. De cijfers staan schuin
Y. De cijfers staan door elkaar   

Weet jij wat het codewoord te maken heeft met 
het Jachthuis Sint Hubertus?
Het codewoord is Berlage. Hendrikus Petrus Berlage
(1856-1934) is de beroemde architect die het Jachthuis
ontworpen heeft. Berlage ontwierp niet alleen het gebouw, 
maar ook het complete interieur - tot het bestek aan toe! 
Berlage heeft ook de tuinen rond het Jachthuis ontworpen, 
inclusief vijver en brug. Dat maakt het Jachthuis tot een 
zogenaamd Gesamtkunstwerk.
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