
 

Een bezoek aan Nationaal Park de Hoge Veluwe is meer dan alleen genieten van 
de natuur. Het biedt ook de mogelijkheid om kennis te maken van moderne en 
klassieke beeldende en schilderkunst.  

 
De Hoge Veluwe is een enorm uitgestrekt gebied: ruim 5.000 ha. Het is mogelijk 

om de auto buiten het park te parkeren, maar daarmee mis je wel de mobiliteit 
die je wilt. Voor een deel kun je dat opvangen door gratis gebruik te maken van 
de witte fietsen. Op diverse plaatsen staan deze voor het grijpen. 

 
In het park kun je – met uitzondering van de rustgebieden – vrij wandelen en 

fietsen en met de auto rondrijden. Het park kent geen gemarkeerde 
wandelingen, dus je zult zelf je route moeten bepalen. Als je de auto mee het 
park opneemt, moet je daar wel apart voor betalen. Voor de toegang tot het 

Kröller-Müller Museum met de bijbehorende beeldentuin geldt ook een extra 
toegangsprijs. 

 
Vanaf de parkeerplaats loop je naar het museum. Afhankelijk van wat je wilt, 
bezoek je het museum met werken van Van Gogh, Picasso, Gaugin, Mondriaan 

en Monet. In de beeldentuin vind je kunstwerken van onder andere Rietveld en 
Rodin. 

 
Je vervolgt de asfaltweg in zuidelijke richting tot je op het open terrein komt. 
Voorbij het kunstwerk van drie pilaren sla je links af de brede zandweg in. De 

open vlakte aan je rechterhand is het Pampelse Zand.  
Na 600 meter zie je aan de rechterkant een afgesloten stuk bos, de Franse Berg. 

Hier ligt het echtpaar Kröller-Müller begraven. Op dit punt loop je in de richting 
van de bosrand en vervolgt je weg over het voetpad. Na 350 meter buigt het pad 
naar links af. Na 170 meter neem je op de kruising de afslag naar rechts. Na 

ruim 500 meter kom je opnieuw op een kruising. Je gaat hier rechtsaf om naar 
de wildobservatieplek Millelamel te gaan.  

 
Vooral ’s ochtends vroeg en aan het einde van de middag kun je hier groot wild 

zien rondlopen. Midden op de dag is die kans aanzienlijk kleiner. 
 
Vanaf de observatieplek loop je weer terug. Je blijft het pad volgen. Na 250 

meter steek je twee parallel lopende paden over en loopt in de richting van een 
waterplas. Een kleine 400 meter verder hou je op de T-sprong links aan en 

vervolgt je weg in westelijke richting. Na ruim 300 meter neem je de tweede 



afslag naar rechts. Even verder kom je langs een kleine zandverstuiving. 200 

meter verder bereik je het bezoekerscentrum Museonder. 
 

Vanaf hier neem je de fiets om terug te rijden naar de parkeerplaats bij het 
muesum (ongeveer 1,5 kilometer). 
 

Met de auto rij je vervolgens naar het 4,5 kilometer verder gelegen jachthuis St. 
Hubertus. Uiteraard kun je dit ook per fiets doen. 

 
Dit jachthuis is begin twintigste eeuw gebouwd naar een ontwerp van de 
architect Berlage.  

 
Vanaf het jachthuis kun je een wandeling van ca. 2,5 kilometer maken langs de 

vijver.  
 

 



 


