
Activiteitenoverzicht Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe

Actief, educatief, ontspannen en vermaak! 

Activiteiten

Maak uw bezoek aan De Hoge Veluwe compleet met één van onze groepsactiviteiten. 
Het aanbod is divers en u hoeft er het Park niet voor uit. Wild spotten, een rondleiding 
door Jachthuis Sint Hubertus of een insprerende workshop in de natuur, hoe klinkt dat? 
Laat het team van Het Nationale Park De Hoge Veluwe u adviseren en bespaar  
uzelf tijd en energie. Zo kunt u zich focussen op uw feest of de inhoud van uw 
vergadering of presentatie.
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Rondleiding met Natuurgids
Tijdsduur: 2 uur | op afspraak | max. 16 personen | € 50 per gids
Laat onze Natuurgidsen u meenemen door het Park. Zij kennen de 
beste plekjes en kunnen u de mooiste verhalen en interessantste 
weetjes vertellen. Tijdens de rondleiding komt u meer te weten over 
de flora en fauna en de biodiversiteit van Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe. Wanneer de natuurgids u per Witte Fiets meeneemt op een 
ontdekkingstocht door het Park geldt een maximum van 12 personen 
per groep.
 
Rondleiding door Jachthuis Sint Hubertus
Tijdsduur: 45 minuten | tijdens openingstijden | max. 15 personen | 
€ 5 per persoon of € 75 privé rondleiding
Aan de noordkant van het Park ligt het beroemde ‘gesamtkunstwerk‘ 
Jachthuis Sint Hubertus, door architect H.P. Berlage ontworpen in 
opdracht van Helene Kröller-Müller. Stap tijdens deze rondleiding terug 
in de tijd met één van onze gidsen en kom van alles te weten over dit 
bijzondere gebouw.

Bezoek het Kröller-Müller Museum
Tijdsduur: eigen gelegenheid | tijdens openingstijden |  
€ 12 voor volwassenen, € 6 voor jeugd van 13 t/m 18 jaar
Het Kröller-Müller Museum is het tweede huis van Vincent van Gogh.  
Met bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen bezit het museum de  
op een na grootste Van Goghverzameling ter wereld. Daarnaast zijn 
nog vele andere topstukken te bewonderen van onder andere Pablo 
Picasso, Piet Mondriaan en Claude Monet. Naast het museum ligt de 
25 hectare grote beeldentuin met moderne beeldhouwwerken in een 
prachtige natuurlijke setting.
 

Audiotour Kröller-Müller Museum
Tijd: eigen gelegenheid | tijdens openingstijden | € 2,50 per persoon
De audiotour geeft achtergrondinformatie over ongeveer 30 
meesterwerken van de vaste collectie en is beschikbaar in het 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Japans en Chinees.



 
Workshop Shinrin Yoku
Tijdsduur: 2 uur | op afspraak | 6 tot 20 personen | vanaf € 320 per 
workshop
Shinrin Yoku is ‘de kunst van het bosbaden’. In Japan is men er 
inmiddels van overtuigd dat bosbaden een weldaad is voor lichaam 
en geest. Door op te gaan in het bos vermindert stress en neemt de 
gezondheid toe. Bewust bezig zijn in het bos stimuleert de creativiteit, 
inspireert en komt de motivatie ten goede.
 
Outdoor Meditatie
Tijdsduur: 2 uur | op afspraak | 6 tot 20 personen | vanaf € 320 per 
workshop
Deze workshop biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met 
meditatie in de buitenlucht. Meditatie helpt om te ontspannen, tot rust 
te komen en de aandacht vast te houden. Daarom komt er steeds 
meer vraag naar deze activiteit. In contact met de wind, lucht en aarde 
worden de zintuigen geprikkeld en ontstaan er nieuwe inzichten.

Workshop Creatief Schrijven
Tijdsduur: 2 uur | op afspraak | 6 tot 20 personen | vanaf € 320 per
workshop
Ontdek uw eigen schrijfstijl en creativiteit. De natuur van het Park 
nodigt u uit om geïnspireerd te raken en uw gedachten de vrije loop 
te laten. Tijdens deze buiten-workshop ontdekt u hoe u een verhaal 
kunt opbouwen, wat stijl met uw verhaal doet en hoe u spanning kan 
aanbrengen in een verhaal of tekst. Uiteindelijk gaat iedereen naar huis 
met een creatieve en zelfgeschreven tekst of verhaal.

Workshop Tekenen in de natuur
Tijdsduur: 2 uur | op afspraak | 6 – 20 personen | vanaf € 470 per 
workshop
Leer op een andere manier kijken naar de natuur en schilder of teken 
een echt kunstwerk. Tijdens deze activiteit haalt u inspiratie uit de 
mooie omgeving. Schets of teken een boom, een dier of laat de 
creativiteit de vrije loop.
 

Workshop Land-Art
Tijdsduur: 2 uur | op afspraak | 6 tot 20 personen | vanaf € 240 per 
workshop
Onder begeleiding van een kunstenaar wordt het creatieve proces 
gestimuleerd. Dennenappeltjes, boomstronken of mos zijn slechts 
voorbeelden van materialen uit de natuur die tijdens de workshop 
helpen om samen een kunstwerk van natuurlijke materialen te maken!

Workshop WerkWandelen
Tijdsduur: 2,5 uur | op afspraak | 6 tot 20 personen | vanaf € 470 per 
workshop
Teambuilding waarin de deelnemers tijdens een wandeling met 
opdrachten, als collega-onderzoekers, met elkaar in gesprek gaan. De 
opdrachtkaarten zijn de katalysator en de eigen persoonlijke vragen 
het onderwerp; de beweging van het wandelen in de natuur is de beste 
bedding voor het slagen van goede gesprekken.



Workshop Houthakken
Tijdsduur: 1,5 uur | op afspraak | 6 tot 20 personen | vanaf € 510 per 
workshop
De houtspanen vliegen alle kanten op. U krijgt uitleg over verschillende 
bijlen en hoe deze te gebruiken om op de juiste manier hout te hakken. 
Dit alles geïnspireerd door de Noorse bestseller ‘De Man & Het Hout’. 
Niet alleen het hout hakken, maar ook de juiste manier van opslag en 
stoken komen aan bod.
 
Workshop Fotografie
Tijdsduur: 2 uur | op afspraak |6 tot 20 personen | vanaf € 335 per 
workshop
Ga mee met onze fotograaf, die al meer dan 40 jaar ervaring heeft, op 
een tocht door het Park en schiet de meest prachtige plaatjes. Of u dit 
nu doet met een camera of met een smartphone, een mooi aandenken 
voor thuis heeft u zeker!
 
Of laat u door onze medewerkers informeren over de mogelijkheden 
van onze uitgebreide fietsverhuur.
 
Tip: Maak uw bezoek aan het Park compleet en laat ons een plattegrond 
voor u klaarleggen. Voor € 2,00 per plattegrond heeft u een leuk 
aandenken aan uw dag en komt u op de mooiste plekken in het Park.

Voorwaarden:
• Activiteiten worden gereserveerd op basis van beschikbaarheid.
• Voor alle workshops geldt een minimum van 6 en een maximum van 

20 deelnemers.      
•  Het Parkreglement is van toepassing op het reserveren van deze  

activiteiten.
•  Reserveringen verlopen via de afdeling Reserveringen van Het 

Nationale Park De Hoge Veluwe via reserveringen@hogeveluwe.nl of 
055-8330833.

• Alle prijzen zijn inclusief btw.
• Alle prijzen zijn exclusief toegang tot het Park.

voor nog meer informatie

hogeveluwe.nl


