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VELUWE

1 Eindeloos klimmen even
naar adem snakken en

eindigen op een glazen
platform Om dan weer
naar adem te snakken

2 Deze Witte fietsen

brengen je vlotjes én
gratis door heel het
Nationaal Park De Hoge
Vel uwe

3 Gezellig lunchen in het
buitenpaviljoen met
safariallures

4 Dé op Één na grootste
Van Gogh verzamellng
ter wereld Te vinden
tnhetKrüller Müller

Museum het hart van
het natuurpark

5 In de paleistuinen van

Het Loo gaat het er een
stuk strakker aan toe
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Kunst én natuur spotten

l e me
De Veluwe die groene schatkamer van Nederland
herbergt meer dan heilzaam groen alleen Je vindt
er ook één van s lands topmusea Kröller Muller
een koninklijk palets met overdonderende tuinen en
Apeldoorn een gezellig kuïerstadje waar je nageniet
van al dat botanische moois

DICHTBIJ

Een nationaal park met een slagboom
Niet om de auto s buiten te houden

kenman natuurfan en jager Zij Helene
gepassioneerd kunstverzamelaar en archi

maar om je netjes één voor één met

tectuurfanaat Het had kunnen leiden tot

auto en ai binnen te laten Het is een beet

in het hart van het park pal aan het KrÖl

een verzameling jachttaferelen in biscuit
op de vensterbank maar de Kröüer Mül
lers bleken voorbestemd voor iets veel gro
ters Ambities op maat van het fortuin dat
de Rotterdamse Anton Kröller vergaarde
met scheepvaart en de handel in erts En zo
kocht hij in 1909 enkele lappen Veluwse

ler Müller Museum De ideale start want

grond die hij perceel per perceel steeds ver

het was immers het echtpaar KrÖller Mül
ler wie dit tien keer zonder haperen kan
herhalen is de dictieheid van de dag dat
dit hele park stichtte Hij Anton was za

der wist uit te breiden tot de megalomane
proporties die het park vandaag kent Een
kunstzinnig groendomein waar geen einde
aan lijkt te komen Of het bijzondere levens
werk van een al net zo uitzonderlijk paar

je wennen en je gaat er als vanzelf van op
de rem staan Maar het Nationale Park De

Hoge Veluwe is met zijn 5400 hectare zo
ontzettend uitgestrekt dat er best plaats is
voor wat fijn stof én een parking En wel

Nationale Park De Hoge Veluwe en Kröller Müller
Museum Houtkampweg 6 Otterló kröllermullÉr nl
tiogeireluwe nl

Het Kröller Muller

Museum blijkt de
ideale start Het was

immers dit echtpaar
dat de Hoge Veluwe
stichtte

Dure smaak
In het strakke museumhuis dat het stel liet

optrekken door onze eigen Henry van de
Velde kom je erachter dat ze tussen 1906
en 1922 maar liefst 11 500 kunstwerken
aankochten Het maakt dit tot één van de

grootste privécollecties van de 20ste eeuw
met topwerken van Monet Picasso Mon
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VELUWE

ledereen mag die kunst op zijn
manier beleven binnen de grenzen
van het goed fatsoen uiteraard

driaan en vrienden Een toonaangevende
verzameling moderne kunst En alsof dat
nog niet indrukwekkend genoeg is kan het
KrÖller Miiller Museum ook uitpakken niet

later kippenvel te krijgen op de installatie

de op één na grootste Van Gogh verzame
ling ter wereld Goed voor 90 schilderijen
en 180 tekeningen Niet alle verzamelwoe

je bovenaan op een glazen platform te la

de hoeft dus te ontaarden in een zolder vol

brol Een tijdlijn voorziet je van een handig
overzicht een soort huishoudboekje maar
dan met grotere getallen In 1908 kocht He
lene bijvoorbeeld drie werken voor 4924
gulden in 1912 waren ei dat 32 of209 537
gulden en in 1928 maar liefst 113 voor de
ronde som van 100 000 gulden Een mens
zou voor minder beginnen graven naar dat
lucratieve erts En omdat mevrouw Muller

niet van het zuinige type was zie je voor je
ogen het werk van Van Gogh evolueren Van
de donkere mistroostige aardappelpoters

naar de opgeruimde postbode in de Proven
ce Of hoe een verhuis naar het zuiden een

mens kan laten opleven Dat de klepel uit
eindelijk doorsloeg met een oor minder als
gevolg is dan weer een ander minder vro
lijk verhaal

Een tuin orn jaloers op te worden
Wij houden het bij de Kröller Müllers want
er is ook nog die immense beeldentuin 25
hectare 160 sculpturen en dus hoe kan het
ook anders één van de grootste van Europa
Laat het duidelijk zijn de Kröller Müllers
hielden niet van half werk Waarom klein

blijven als je groot kunt worden Je kunt die

KijkUit Attention van Krijn Giezen Deze
ongewone wandeling neemt j e via een trap
van 87 meter verticaal mee door het bos om

ten uitblazen Weliswaar met knikkende

knieën Het park ligt aan je voeten je kijkt
uit op een immens groen dak en zijn om
vang lijkt zelfs van hieruit amper te bevat
ten Voor je een soort Saharavlakte waar je
even boven mag cirkelen

gen Geen gedoe met sloten reserverings
bewijzen of codes die je uiteraard niet kunt
onthouden In het begin voelt het alsof je
iemands fiets pikt compleet met adrena
linerush maar dat kriebelende onbehagen
ebt snel weg En zo cruise je door zanderi
ge sluifduinen paarse heidevlaktes gril
lige griezelbomen tot aan het Jachthuis
niet zomaar een optrekje voor de jagende
heer des huizes maar een Gesamtkunst

werk van H P Berlage die het gebouw en
het complete interieur ontwierp en één
van Nederlands belangrijkste monumen
ten Wij speuren ondertussen de horizon
af op zoek naar de herten 180 moeflons
222 en wilde zwijnen 50 die zich on
danks hun grote aantallen niet laten zien
Een verwaarloosbare tegenvaller
Het Versailles van Nederland

Meer zien vanop de fiets
Hoewel de beeldentuin al een tip van de
sluier licht wacht er buiten de museum

grenzen nog veel meer wild natuurgeluk
Maar 5400 hectare doorkruis je natuurlijk
niet zomaar Tenzij je op de hets hopt Op
een witte bijvoorbeeld De Hoge Veluwe
beschikt over 1800 witte fietsen die je gra
tis mag gebruiken om die 40 kilometer aan
fietspad te bedwingen Het systeem is ge
niaal in zijn eenvoud Je springt op een
fiets volgt de paddenstoelen die je de juis
te richting aangeven parkeert je fiets voor
wat diepgaandere verkenning om je tocht
wat verder op een andere Sets te vervol

Dat het Nationaal Park De Hoge Veluwe
elk jaar zo n 600 000 bezoekers mag ont
vangen hoeft niet te verbazen De twee
pijlers het natuurdomein en het museum

zijn elk op zich al reden genoeg om een
weekendje naar deze contreien te verkas
sen En dankzij hun natuurlijke combipak
ket worden ze helemaal onverslaanbaar

Iets wat ongetwijfeld ook voor het echtpaar
Kröller Müller gold Door die twee schijn
bare uitersten natuur en kunst zo elegant
te verzoenen is deze plek geschikt voor
zowel woeste groenfanaten als introverte
museumadepten En beiden laten zich hier
moeiteloos een dag entertainen

DE ONTDEKKING

ftatfem

tuin gestructureerd verkennen of op goed

Zo n halfuurtje boven Apeldoorn wacht

geluk slenteren Zelfs in het gras luieren of
picknicken sur 1 herbe is toegelaten Ieder
een mag die kunst op zijn manier beleven
binnen de grenzen van het goed fatsoen ui
teraard Een fotogeniek buitenrestaurant
met Out of Africa allures helpt je je ener
giereserves op peil te houden Je kimt ook
opteren voor het binneniestaurant met ter
ras maar dat voelt een beetje als een muffe
kantine Naarbuiten dus om je te vergapen
aan het wondermooie Rietveldpaviljoen
dat we meteen met park en al naar onze b e
nepen achtertuin willen verhuizen om wat

een gezellige afsluiter Hanzestad
Hattem Goed voor een middeleeuwse

stadskern een heerlijk geurend
bakkerijmuseum en een overdosis
lieflijkheid Zelfs de elektriciteitskasten
werden van een bloempot voorzien Oude
baksteenstraatjes perfect gerestaureerde
gevels en een markt gevuld met alleen
maar terrasjes Eén van die Eftelingstadjes
die Nederland typeert Niet groot maar wel
bijzonder schattig

3 / 7
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

PRINT MEDIA
NEDERLANDS TOERISME
Ref : 29006

NOVEMBER 201Ö REIZEN

27

4 / 7
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

PRINT MEDIA
NEDERLANDS TOERISME
Ref : 29006

Met zijn gemanicuurde gazon en
gemillimeterde perkjes is Paleis Het Loo
zowat het Versailles van Nederland

En er is nog meer goed nieuws Het park

mag dan wel immens uitgestrekt zijn
toch ligthet niet verloren in een of ander
Nederlands hol van Ploto Integendeel
Op luttele kilometers vind je Apeldoorn
herinner je je Even Apeldoorn bellen
nog en Paleis Het Loo Met zijn gema
nicuurde gazon en gemillimeterde perk
jes zowat het Versailles van Nederland
en het perfecte antwoord op al die woes
te onstuimigheid Want verandering van

spijs doet eten Het paleis wordt dezer da
gen grondig gerenoveerd de eerste steen
wer d dan ook al in 1685 gelegd maar laat
dat je niet tegenhouden om dit stulpje van
de Oranjes te bezoeken Opgetrokken
door Willem III en echtgenote Marv Stu
art later betrokken door Lodewijk Napo
leon nadat zijn broer Napoleon Bonapar
te hem tot koning van Holland kroonde
en de piekwaar koningin Wilhelminana

haar troonsafstand in 1948 haar oude dag
doorbracht tot ze er in 1962 overleed
Dames van stand

Tijdens de grootscheepse renovatie blijven
de tuinen stallen en restaurants open en
kom je via liet gloednieuwe bezoekerscen

trum binnen Een blinkende plek die dank
zij zijn fantastische museumshop instant
charmeert Een gehaakte Beatrix confitu
ren die doen likkebaarden iemand aard

bei met champagne en een fijne collectie
Delfts blauw En danmoet je nog beginnen
aan die paleistuin van 6 5 hectare netjes
omzoomd met 27 kilometer Japanse hulst
haagjes Een uitgestrekt en bijzonder sym
metrisch groen en bloemspektakel met
klaterende fonteinen kleurrijke bordes
sierlijk geknipte buxussen en blinkende
standbeelden Of het soort tuin waarvan je
je eigenlijk niet kon voorstellen dat je die in

Nederland vindt Verrassend veel zwierig
heid voor die koele noorderburen

Het dak van het paleis serveert je het
beste uitzicht en dat blijkt zo overdon
derd gedetailleerd dat elke foto wel een
ingekleurde pentekening lijkt Die roof
topervaring is allesbehalve nieuw In de
17de eeuw bevond zich op datzelfde dak
al eenbalustrade en een paviljoen zodat
de dames van stand hun jagende heren
konden gadeslaan Die koninklijke aan
wezigheid heeft Apeldoorn de thuisstad
van Het Loo geen windeieren gelegd Iets
watje al merkt wanneer je koers zetnaar
het paleis e rijdt niet door een Neder
landse kabouterwijk wie hier woont is
meer van de hockey Ook Apeldoorn zelf

surfte mee op die koninklijke vibe Het
leidde tot mooie jugendstilgevels en een
gamma fijne adressen Groot genoeg om
een weekend te spenderen klein genoeg
om niet te verdwalen Net wat je na zon
groeninjectie nodig hebt
Psleis H t Loo

teer open op 14 11

75 5

Amersfoortseweg 1 Apeldoorn paleishettoa nl

Keer weten ultinaueldoorn nl ofvisitveluwe nl
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Getest

goedgekeurd in

ZenZez
Onze ideale en bijzonder sfeervoile uitvalsbasis en dat pal in het
centrum Even het park door en je belandt prompt in de Hoofdstraat Je

logeert in een mooie jugendstilvllla die aangekleed werd met meubelen
van Rivièra Maison De bedden van het Nederlandse Nilson Beds

garanderen een zalige nachtrust en gastvrouw Petra ontvangt je zeer

hartelijk

1

Canadalaan 26 1enz02hotel nl

Coda
Het cultuurhuis van Apeldoorn herbergt het archief de bib en een fijn

museum met interessante expo s vol moderne en hedendaagse kunst

Even binnenlopen is de boodschap

2

Vosselmanstraat 299 coda apetdoorn nt

Mansion 24
Mansion 24 mag zich de meest innovatieve shop van
Nederland noemen In dit herenparadijs vind je stoere
mode van onder meer Carhartt en Tïger of 5weden
maar ook een oude vinyl een fietschopper en Pockies
The first ever boxershorts with pockets Because
pants slow down En passant kun je ook bij de barbier

langs of een espresso tanken lïl
Leienplein 5 mansion24 com

Schenkers en Bosbrand
Een koffiebranderij met pal daarnaast een koffiehuis
waar je geniet van die zeifgebrande koffie of een punt
vegan bananencake Bakstenen muur kussens van
koffiezakken borrelplanken en een Dirty Chai Latte
met een shot espresso voor wie die koffie echt niet

kan laten

4

Van Kinsbergenstraat8 faceboofc ComAthenkersapeldoom

Klein Berlijn
In de Hoofdstraat de langste winkelstraat van Nederland bevindt zich deze zalige
kroeg waar fe gezellig iets drinkt of zelf een salade samenstelt Een plek om lekker

achteruitte zakken

5

Hoofdstraat 34 fcleinberiijnaDeldoorn nl

Mart iris Brasserie
Een brasserie en wijnbar met een fijn no nonsense sfeertje en een flink assortiment

wijnen die je per glas kunt bestellen 161
Paslaan 5 martinsbrasserie nl
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Eigen
Shop en restaurant voorzien van een heerlijk terras met kippenhoek Je drinkt er een

lavendeismoothie en grist het receptkaartje daarna meteen mee Of sla je liever wat

huisgemaakte pesto in een stapel keramiek en een zachtlederen tas

7

Korenstraat 112 ditisel9en nl

Loft Loft
We only sell things that we love is het motto van Loft Loft ook te vinden in Arnhem
en Zwolle Dat blijken sweaters te zijn mooie riettampen en een fijne collectie boeken

waarander dat van Graanmarkt 13 18
Korenoassage 15 foftloft nl

Hedgehog

Deer

Soms wil Je gewoon opnieuw negen jaar zijn Wie binnenstapt in Hedgehog

Deer heeft

meteen last van die bijzondere aandoening Kinderkleding zo mooi dat je ze haast niet met

je eigen kinderen wilt delen

9ï

Korenstraat 23 heOgehoganddeer nl

Antiek

en curiosamarkt

Geregeld wordt in Apeldoorn de grootste openlucht antiekmarkt van Nederland opgezet

Verwacht geen roefelrommel wel gestileerde kramen en Hollandse poffertjes 1101
Marktplein
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