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Nederlands erfgoed van 
grote betekenis
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek voor Nederland en ver daarbuiten. Wandelend of 
fietsend beleeft u de prachtige combinatie van Nederlandse natuur en cultuur van het allerhoogste 
niveau. Samengebracht door Anton en Helene Kröller-Müller en sinds 1935 in beheer bij Stichting 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Nederlands erfgoed van grote betekenis.

Genieten & verwonderen
U geniet in het Park van verschillende landschappen, zoals bossen, heidevelden, 
stuifzanden en vennen. U spot er grofwild, zoals edelherten, wilde zwijnen, 
moeflons en reeën. Of bedreigde diersoorten, zoals bosparelmoervlinders, 
draaihalzen, nachtzwaluwen en gladde slangen. U verwondert zich over 
de topkunst in het Kröller-Müller Museum en ontdekt meer over de aarde 
in natuurmuseum Museonder. Of u ervaart zelf de unieke cultuurhistorie 
van bijzondere gebouwen. Bijvoorbeeld tijdens een rondleiding door het 
internationaal befaamde Jachthuis Sint Hubertus – ontworpen door de 
vermaarde Amsterdamse architect H.P. Berlage. 

Investeren in een duurzame toekomst 
Elk jaar beleven ruim 600.000 bezoekers Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe. Ze zijn belangrijk voor het in stand houden van het Park: 90% van 
de entreegelden komt ten goede aan beheer en behoud van de natuur, 10% 
investeren we in een duurzame toekomst. Maar zonder vernieuwing van 
bezoekersvoorzieningen en extra investeringen in natuur- en cultuurbeheer 
loopt het aantal bezoekers terug. Extra geld is hard nodig. Want alleen met uw 
financiële steun – bedrijven én particulieren – kunnen we blijven investeren. 

In duurzame faciliteiten en nieuwe entreeloges die een eenheid vormen met 
de natuur en zorgen voor een betere afwikkeling van bezoekersstromen. In 
interactieve en educatieve programma’s voor schoolkinderen. In inspirerende 
exposities voor jong én oud.

Uw steun blijft nodig
Inmiddels hebben we de eerste essentiële stap gezet met de opening van 
het duurzame, multifunctionele Park Paviljoen door Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander. Een state-of-the-art bezoekerscentrum waar mensen elkaar 
treffen, verhalen delen en de schoonheid van natuur, kunst en architectuur 
beleven. Uw financiële steun blijft de komende jaren hard nodig voor het 
verder ontwikkelen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Zodat we kunnen 
blijven investeren in behoud en verbetering van de prachtige combinatie van 
Nederlandse natuur en cultuur van het allerhoogste niveau. Voor huidige 
bezoekers én volgende generaties.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Frank Schreve
voorzitter Stichting  

Hoge Veluwe Fonds

Seger van Voorst tot Voorst
directeur/bestuurder 

Stichting Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe
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Waarom is investeren in een 
duurzame toekomst onmisbaar? 

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een financieel zelfstandige non-profitorganisatie 
en beheert actief het grootste aaneengesloten natuurgebied in particulier bezit in Nederland. 
Vrijwel zonder overheidssubsidies. En altijd ‘tot nut en genot van de gemeenschap’, zoals Helene 
Kröller-Müller het wilde. Het resultaat: ruim 85 jaar toegewijd en professioneel natuurbeheer.

Uitstekende faciliteiten 
Bezoekers dragen onder meer met entreegelden bij aan 
het behoud en het beheer van het Park. Deze inkomsten 
zorgen nog altijd voor dekking van de exploitatiekosten 
en actief beheer en onderhoud van natuur, gebouwen en 
infrastructuur. Maar er is méér geld nodig om te blijven 
investeren in vernieuwing van het Park, zodat bezoekers 
kunnen blijven genieten van hoogwaardige natuur en 
cultuur én van kwalitatief hoogstaande faciliteiten.

Onze plannen
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft 
plannen geformuleerd op het gebied van 1. natuur en 
landschap, 2. cultuurhistorie, kunst en architectuur en 
3. bezoekers. Deze plannen moeten bijdragen aan een 
duurzaam Park met een optimale balans tussen ecologie 
en economie. Een Park dat – nieuwe – bezoekers en 
doelgroepen (bedrijven) de komende decennia blijft 
boeien en verrassen. Uw steun is hierbij cruciaal. 

“Wij zijn primair een natuurpark, dat zal nooit veranderen. Wat we 
wel kunnen veranderen is de ervaring en beleving van de bezoeker. 
Die kunnen we straks nog completer maken aan de hand van 
bijvoorbeeld meer interactieve voorlichting en educatie.”

 – Monique van Iddekinge 
hoofd Bezoekersmanagement Stichting Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe



“Wij zijn primair 
een natuurpark, 
dat zal nooit 
veranderen.”

Boomleeuwerik
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Wat is nodig voor een duurzame 
toekomst van De Hoge Veluwe?

1. Natuur en landschap
We moeten de hoge biodiversiteit in het Park actief 
blijven onderhouden. Zo houden we de ecologische 
rijkdom aan landschappen en vegetatie in stand. En 
kunnen zeldzame en kwetsbare diersoorten – van grote 
wrattenbijter tot klokjesgentiaan – blijven bestaan. Ons 
doel is de open landschappen zoals zandverstuivingen 
en droge en natte heide verder te vergroten. En – waar 
nodig en mogelijk – met elkaar te verbinden.

• We vervangen fijnsparren, hemlicksparren en lariks 
door droogresistente soorten zoals de Noorse 
esdoorn, boomhazelaar en wintereik.

• We herstellen de mineralenbalans door het toevoegen 
van gemalen steen – steenmeel – in bossen en 
heidevelden.

• We monitoren samen met onderzoekers van de 
Wageningen University & Research wild(verplaatsingen): 
met behulp van 70 infraroodcamera’s (Snapshot  
Hoge Veluwe).

2. Cultuurhistorie, kunst en architectuur
Het Park is een landschap van verhalen. We willen 
cultuurhistorische elementen die verloren zijn gegaan 
reconstrueren. Het Park komt niet vol te staan met 
informatieborden; we laten bezoekers het ontstaan van 
het landschap op de Veluwe en de ontwikkeling van 
het landgoed door het echtpaar Kröller-Müller – en hun 
rechtsopvolger – beleven. Ook stellen we hoge eisen 
aan de architectonische samenhang van – nieuwe – 
bouwwerken. Ze vormen een duurzame eenheid met  
de natuur.

• We herstellen de groene omgeving van het  
Jachthuis Sint Hubertus.

• We verjongen in fases de beeldbepalende lanen.  
Zo blijft het historische lanenstelsel bestaan.  

2020

3. Bezoekers
We willen bezoekers optimaal laten genieten van de 
prachtige combinatie van Nederlandse natuur en cultuur. 
Op één van de 2000 gratis Witte Fietsen, te voet, te paard 
of met de auto. Een verbetering van de wegen en (fiets)
paden in het Park is hierbij essentieel.

• We willen de fietsenherstelwerkplaats voor de 2000 
Witte Fietsen uitbreiden en draaien. De omringende 
natuur wordt hierdoor beter zichtbaar. Ook de 
parkeerplaats wordt uitgebreid. Er komt ook een 
evenemententerrein dat geschikt is voor evenementen 
die passen in het Park.

• We richten het Marchantplein opnieuw in. Het plein 
wordt een prettige, toegankelijke open plek in het 
bos, in harmonie met de natuurlijke omgeving. Het 
huidige stenen plein verandert in een groene oase 
met ziteilanden; klinkers maken plaats voor een meer 
natuurlijke plek met heide en bomen. Dankzij een 
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vloeiend verloop van (zand)paden verbetert ook de 
aansluiting op de omgeving.

• De beleving van het Park begint bij één van de 3 
publieksentrees. Daarom komen er in Hoenderloo, 
Otterlo en Schaarsbergen nieuwe entreeloges. Ze 
zullen bijdragen aan een snellere afwikkeling van 
bezoekersstromen. De nieuwe entreeloges worden 
karakteristiek en sober, maar mét bezoekerstoiletten. 
De buitenschil van beton, de binnenschil afgewerkt 
met hout.

Het Museonder – sinds de opening door Z.K.H. Prins 
Claus in 1993 bezocht door 10 miljoen mensen en één van 
de hoogst gewaardeerde attracties in het Park – wordt 
een interactief ondergronds natuurmuseum voor jong en 
oud, gezinnen en schoolklassen. Door vernieuwing van 
de expositie ontstaat een internationaal gerespecteerd 
museum over de natuur en de bodem van De Hoge Veluwe 
en de invloed van de mens op het landschap.

“Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe wil bezoekers laten 
genieten van het Park. Nu en in de toekomst. Dat kan alleen als er 
toekomstbestendige faciliteiten zijn. Voorzieningen die passen bij 
de hoogwaardige natuur, kunst en architectuur van het Park en die 
zowel groepen als individuele gasten op hun wenken bedienen.”

 – Generaal b.d. Peter van Uhm 
lid Raad van Toezicht Het Nationale Park  
De Hoge Veluwe

Investeren in een duurzame toekomst 
Met een ‘duurzame toekomst’ bedoelen 
we dat alle huidige ontwikkelingen en 
investeringen in het Park tegemoetkomen aan 
de levensbehoeften van de huidige generatie, 
zonder die van de toekomstige generaties 
tekort te doen. Met andere woorden: we kunnen 
het Park met een gerust hart doorgeven aan de 
volgende generatie. Een goed voorbeeld is het 
net geopende Park Paviljoen waar de huidige 
generatie kan genieten van het restaurant, de 
zalen en de winkel. Daarnaast is er alles aan 
gedaan om dit voor toekomstige generaties zo 
duurzaam mogelijk te doen met: zonnepanelen, 
ledverlichting, duurzame materialen, goede 
isolatie en een WKO-installatie. 

• Er komt een klaslokaal waar schoolkinderen van 
natuurgidsen informatie krijgen over de natuur en waar 
ze bij slecht weer hun lunchpakket kunnen eten.

• Bezoekers maken in het Nieuwe Museonder kennis 
met de onbekende wereld onder hun voeten en de 
ontstaansgeschiedenis van de Veluwe. Onderwerpen 
die zich ondergronds afspelen worden op een 
laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt. Met 
behulp van de nieuwste audiovisuele en interactieve 
middelen worden bezoekers aangemoedigd zelf op 
onderzoek uit te gaan. Het Nieuwe Museonder wordt 
toonaangevend, verrassend en uitdagend.

2025



“Doe je niets, dan 
sterven veel planten 
en dieren uit.”

Pampelse Zand
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Actief natuurbeheer verhoogt beleving
“Actief natuurbeheer zorgt voor een hoge biodiversiteit en variatie in het 
landschap. Doe je niets, dan sterven veel planten en dieren uit. Vanuit 
ecologisch oogpunt is het dus noodzakelijk dat we in Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe continu ingrijpen en slim omgaan met omstandigheden. Laten 
we bijvoorbeeld het aantal edelherten in het Park onbeperkt groeien? Nee, 
want dat gaat ten koste van de aantallen vlinders. Edelherten eten namelijk 
kruiden die van levensbelang zijn voor vlinders. Wij helpen dan bewust die 
kwetsbare vlinders; door het aantal edelherten in toom te houden.”

Open heidelandschappen
We creëren ook weloverwogen open heidelandschappen. Onlangs hebben we 
drie hectare bos gekapt tussen het Pampelse Zand en het stuifzand, bij het 
grafmonument van Anton en Helene Kröller-Müller. Vanuit cultuurhistorisch 
perspectief interessant, want het echtpaar wenste een begraafplaats met 
‘weids uitzicht’. Vanuit ecologisch oogpunt relevant, omdat het open terrein 
nu fungeert als verbindingszone voor de kleine heidevlinder. Maar ook voor 
onze bezoekers prachtig; vanaf het nieuwe Landschappenpad (ook geschikt 
voor mindervaliden) is een unieke beleving ontstaan. Door deze integrale 
manier van denken en werken, worden natuur en cultuur in het Park nog meer 
zichtbaar en met elkaar in verbinding gebracht. Dankzij actief natuurbeheer. 
Dat versterkt niet alleen de natuur- en cultuurwaarden, maar het verhoogt ook 
de beleving bij onze bezoekers.”

Geen investeringen betekent achteruitgang
“De provincie Gelderland beschouwt Het Nationale Park De Hoge Veluwe als 
hét kerngebied van waaruit planten en dieren zich kunnen verspreiden over 
andere delen van de Veluwe. Elke euro die het Park extra verdient, investeren 
we weer in het Park. Als investeringen uitblijven, betekent dat achteruitgang. 
Ook ecologisch.”

Jakob Leidekker
hoofd Bedrijfsvoering Stichting  

Het Nationale Park De Hoge Veluwe
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Opening Park Paviljoen 
Na een 11 jaar durende voorbereiding is in 2019 het nieuwe Park Paviljoen geopend door Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander. Het is inmiddels hét kloppende hart van het Park. U krijgt er informatie van onze 
gastvrouwen en gastheren. U kunt er inspirerende lezingen over actief natuurbeheer en cultuurhistorie 
bijwonen. En u kunt de Parkwinkel bezoeken waar u onder meer cadeauartikelen, boeken, kleding en 
wildbraad kunt kopen. Of u ontspant in het Parkrestaurant – met groot terras – waar we u uitstekende 
streekgerechten serveren. Op de eerste verdieping zijn prachtige multifunctionele en flexibele ruimtes die 
plaats bieden aan groepen en geschikt zijn voor colleges, lezingen, recepties, jubilea en vergaderingen.

Slim gebouw
“Het Park Paviljoen is uitgewerkt op een duurzame manier. Zorgvuldige 
materiaalkeuze en accurate detaillering maken het gebouw duurzaam 
in realisatie en onderhoud. In de buitengevel hebben we producten 
toegepast die lang meegaan en weinig onderhoud vragen. In het 
interieur is hout verwerkt van bomen afkomstig uit de bossen van het 
Park. Met zonnepanelen, ledverlichting en een WKO (warmte-koude-
opslag) kan aan de gevraagde duurzame energiebehoefte worden 
voldaan. Energiebesparende voorzieningen kunnen moeiteloos in dit 
ontwerp worden ingebed. Zo kunnen we op een adequate manier de 
beste duurzame oplossing op een later moment eenvoudig aanpassen 
of vernieuwen.”

 – Architectenbureaus Monadnock & DeZwarteHond



Z.M. Koning Willem-Alexander in gesprek met Park-medewerkers



Natuureducatie in het Park
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Hoe is het Park eigenlijk 
ontstaan?
In 1935 sticht het echtpaar Kröller-Müller in Gelderland het op één na oudste nationale park van 
Nederland: De Hoge Veluwe. 

“Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een 
Nederlands icoon van wereldklasse. Volgende 
generaties bezoekers vragen om vernieuwing 
en nieuwe beleving. Daarom zijn investeringen 
nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat De Hoge 
Veluwe ook in de toekomst een unieke ervaring 
oplevert.” 

 – Frits van Bruggen  
hoofddirecteur ANWB en lid 
Raad van Advies Stichting 
Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe

wordt geschonken aan de Nederlandse staat. Op één 
voorwaarde: de collectie moet blijvend in het Park 
tentoongesteld worden. In 1938 opent het Kröller-Müller 
Museum voor het eerst zijn deuren in Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe.

Anton Kröller (1862-1941) – succesvol zakenman en 
directeur van de firma Müller & Co – verwerft vanaf 1909 
diverse grondbezittingen die hij uiteindelijk samenvoegt. 
Vijf jaar later geeft hij de beroemde architect H.P. Berlage 
de opdracht voor het ontwerp van een buitenverblijf: het 
imposante Jachthuis Sint Hubertus. Zijn echtgenote 
Helene Müller (1869-1939) is op dat moment al een 
enthousiast kunstverzamelaar en één van de eerste 
vrouwen in Europa die een indrukwekkende collectie 
aanlegt: ruim 11.000 kunstobjecten, waaronder werken 
van Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en Pablo Picasso.

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe  
als nieuwe eigenaar
Anton en Helene Kröller-Müller bouwen samen aan 
hun unieke plek in het hart van de Veluwe. Een plek 
waar natuur, kunst en architectuur mooi samenkomen. 
Maar als gevolg van de wereldwijde crisis in de jaren 
‘20 en ‘30 van de vorige eeuw, kan Anton Kröller de 
onderhoudskosten van De Hoge Veluwe niet langer 
betalen. Het Park wordt daarom in 1935 verkocht aan 
de particuliere Stichting Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe. De kunstcollectie van Helene Kröller-Müller 



“Het Nationale 
Park De Hoge 
Veluwe is een 
Nederlands icoon 
van wereldklasse.”

Vos



   15

Algemeen
• 5.400 hectare (waarvan 2.000 hectare Natura 2000 

gebied) aaneengesloten particulier grondbezit in de 
gemeenten Ede en Arnhem. 

• Sinds 1935 beheerd door de zelfstandige Stichting  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

• Modern bestuursmodel: een directeur/bestuurder 
met een managementteam bestaande uit vier 
afdelingshoofden, een Raad van Toezicht, een Raad 
van Advies, een Adviescommissie Natuurbeheer, een 
Adviescommissie Recreatie en een Stichting Hoge 
Veluwe Fonds (steunstichting).

• Intensieve samenwerking met het Kröller-Müller 
Museum, als zelfstandige organisatie in het Park 
gevestigd.

• Ruim 100 Rode Lijst-soorten (bedreigde planten- en 
diersoorten in Nederland).

• Het Nationale Park De Hoge Veluwe is eind 2019 door 
de gerenommeerde reisgids ‘Best in Travel’ van Lonely 
Planet uitgeroepen tot een van de mooiste gebieden in 
de wereld om te bezoeken.

Missie
• Het duurzaam beheren en openstellen van het Park en 

het aanbieden en organiseren van een breed palet aan 
eigentijdse activiteiten en faciliteiten.

• Vanuit onze gedrevenheid Parkbezoekers inspireren 
en onbekommerd laten genieten van de eenvoud en 
de authenticiteit van natuur en landschap, kunst en 
architectuur en historische verhalen (het drieluik).

• Duurzaam investeren in het behouden, versterken en 
vernieuwen van het unieke drieluik.

Economische & maatschappelijke waarde
• Ruim 600.000 betalende bezoekers per jaar.

• 100 FTE (inclusief horeca) en 350 vrijwilligers. 

• Jaarlijkse omzet: ruim 10 miljoen euro.

• De exploitatie wordt gedekt door eigen verdien-
modellen. In hoofdzaak zijn dit de entreegelden.

• Goede voorzieningen voor minder valide bezoekers.

• Basisscholen krijgen gratis toegang.

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen: samen-
werking met zorginstelling Scalabor uit Arnhem en 
Marokko (eindbestemming afgeschreven Witte Fietsen). 

• Samenwerking met diverse onderwijsinstellingen, 
waaronder universiteiten. We hebben permanente  
leer-werkplekken in de organisatie.

• Afgeleide werkgelegenheid in de regio: 1400 banen.

• Economische waarde voor de regio: 70 miljoen euro 
per jaar.

Feiten & Cijfers
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Natuur & landschap
Het Park – onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, 
Brongebied Natura 2000 Veluwe – kent veel verschillende 
biotopen. Na een tocht door dichte bossen staat u ineens 
voor het uitgestrekte Deelense Veld of voor prachtige 
paarse struikheide. Loop door jeneverbesstruwelen op 
stuifzandgebied of langs houtwallen op de Kemperberg. 
Zie moeflons grazen op de heidevelden. Ontdek de 
beschermde trompetvormige klokjesgentiaan die er 
goed gedijt. Of kijk naar de rode en blauwe waterjuffers 
die dansen over de vennen, net als de kleinste fuut van 
Nederland: de dodaars. Ziet en hoort u liever een edelhert 
burlen? Ga dan naar een van de 7 wildobservatieposten 
in het Park.

• Naast de grote vier – edelhert, wild zwijn, moeflon 
en ree – leven er vooral ook minder bekende dieren 
in het Park. Veel van deze dieren – waaronder de 
bosparelmoervlinder, draaihals, nachtzwaluw en gladde 
slang – staan op de Rode Lijst; een Europese lijst van 
bedreigde diersoorten.

• Vanwege de bijzondere natuurwaarden vinden in het 
Park continu onderzoeken plaats in samenwerking met 
binnen- en buitenlandse wetenschappelijke instituten.

• Het Park is aangesloten bij het Europese Wildlife 
Estates Initiatives.

• In 2017 hebben we de Belleuropa Award ontvangen. 
Een Europese prijs voor een uitmuntend onderhouden 
biodiversiteit.

Cultuurhistorie, kunst & architectuur
Het Park is niet alleen een museum van landschappen, 
maar ook van historische objecten en gebouwen. 
Geniet van prachtige beeldhouwwerken en bijzondere 
architectuur. En van unieke verhalen – verteld door 
bevlogen vrijwilligers – tijdens een rondleiding door het 
befaamde Jachthuis Sint Hubertus, in 2020 100 jaar 
geleden ontworpen en gebouwd door H.P. Berlage. In dit 
zogenoemde Gesamtkunstwerk (totaalkunstwerk) vormen 
het interieur en exterieur één geheel met de omgeving. 
Berlage ontwierp bijna alles in en rond dit voormalige 
buitenhuis van het echtpaar Kröller-Müller: van de meubels 
tot de bijbehorende tuinen. De Belgische architect Henry 
van de Velde – ontwerper van het Kröller-Müller Museum 
– was verantwoordelijk voor het Pompgebouw. Hij 
begeleidde ook de laatste bouwperiode van het Jachthuis.

• U ontdekt in het Park cultureel erfgoed ontworpen 
door gerenommeerde architecten. In totaal zijn er 69 
cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken en objecten, 
waarvan er ruim 20 op de Rijksmonumentenlijst staan.

• Het 100 jaar oude Jachthuis Sint Hubertus is 
opgenomen in het Iconic Houses Network.

“Flora en fauna in ons Nationale Park De Hoge 
Veluwe vernieuwen zichzelf. Dat geldt niet voor 
de gebouwen en infrastructuur, die ook periodiek 
moeten worden vernieuwd om onze bezoekers 
optimaal te blijven bedienen.”

 – Fred de Graaf 
voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe

Wat kunt u in het Park beleven?
Fiets of wandel door Het Nationale Park De Hoge Veluwe en 
val van de ene verbazing in de andere. Uniek voor Nederland 
is de hoge biodiversiteit en afwisseling in landschap. Een 
museum van landschappen.



Kröller-Müller Museum
Ook het wereldvermaarde Kröller-Müller 
Museum bevindt zich in het Park. U vindt er de 
op één na grootste Van Goghverzameling ter 
wereld: bijna 90 schilderijen en 180 tekeningen. 
De vaste collectie bestaat – naast werken van 
Vincent van Gogh – uit topstukken van Pablo 
Picasso, Claude Monet en Piet Mondriaan. In 
de Beeldentuin bij het museum – een van de 
grootste in Europa – staan ruim 160 sculpturen 
van beeldbepalende kunstenaars.

Fietsen op een van de 2000 gratis Witte Fietsen
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Steun ons voor een 
duurzame toekomst

ANBI
Stichting Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe en Stichting Hoge Veluwe Fonds 
(steunstichting) zijn Algemeen Nut Beogende 
Instellingen (ANBI). Een belangrijk deel van 
de noodzakelijke investeringen werven we bij 
overheden, goede doelen loterijen, fondsen, 
bedrijven en particulieren. Wij dragen geen 
schenkings- en successierecht af bij giften, 
periodieke schenkingen, erfstellingen en 
legaten. Uw bijdragen en donaties komen zo 
volledig ten goede aan investeringen in een 
duurzame toekomst van het Park. Uw gift is 
dankzij onze ANBI-status fiscaal aftrekbaar. 
Het bestuur van Het Hoge Veluwe Fonds ziet 
erop toe dat we ontvangen bijdragen juist 
besteden.

Meer informatie over financiering leest u op 
het inlegvel.
  

Met uw steun:
• Houden we het museum van landschappen en de 

bijbehorende unieke biodiversiteit in stand middels 
actief beheer.

• Kunnen we iets doen tegen de negatieve effecten 
van stikstof. Bijvoorbeeld door middel van het 
steenmeelproject.

• Ontwikkelen we hét Nederlandse educatiecentrum 
over de unieke combinatie van natuur, kunst en 
architectuur.

• Kunnen we naaldbossen omvormen naar loofbossen en 
hiermee de bossen in het Park klimaatbestendig maken. 

• Willen we op enkele wegen in het Park asfalt 
verwijderen om de stroom auto’s te herleiden en 
de wegen meer op te laten gaan in de natuurlijke 
omgeving.

• Worden fietspaden niet meer uitgevoerd in asfalt maar 
in beton.

• Komen er betere mogelijkheden om groepen 
scholieren te ontvangen; het Park kan een rol spelen 
als educatief ‘podium’ voor natuur en cultuur.

• Vergroten we de doorstroom (minder uitstoot CO2) van 
het Park dankzij nieuwe entreeloges.

• Houdt de Gelderse regio een positieve economische 
en culturele impuls.

Met uw financiële steun kunnen we blijven investeren in een duurzame toekomst. In behoud en verbetering van de 
prachtige combinatie van Nederlandse natuur en cultuur van het allerhoogste niveau. In duurzame, hoogwaardige 
bezoekersvoorzieningen. Zodat Het Nationale Park De Hoge Veluwe een van dé culturele topattracties blijft in 
Nederland, nu en in de toekomst. Alle bijdragen zijn welkom.

“Als kind groeide ik zelf op met De Hoge Veluwe, 
dat staat mij nog levendig bij. Het is een 
geweldige plek om als kind te komen en te leren 
van en over de natuur. De faciliteiten moeten 
dan wel de jeugd aanspreken. Zo houden we 
ook volgende generaties geïnteresseerd in onze 
prachtige natuur.” 

 – Koen de Heus 
CEO De Heus Voeders B.V. en 
bestuurslid Stichting Hoge 
Veluwe Fonds



“Het is een geweldige 
plek om als kind te 
komen en te leren van 
en over de natuur.”

Vliegenzwammen



Viervleklibelle
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Steun ons als particulier 
Draag bij aan een duurzame toekomst van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en steun ons als particulier met 
een eenmalige gift, periodieke schenking of door middel van een nalatenschap:

• U kunt Vriend worden 
Met een jaarlijkse donatie van minstens €200,- bent u al Vriend van De Hoge 
Veluwe. Als Vriend heeft u recht op een aantal privileges, zoals uitnodigingen 
voor exclusieve lezingen of evenementen. U krijgt dan ook gratis toegang tot 
het Park (met uw auto).

Stichting Hoge Veluwe Fonds (steunstichting)
Apeldoornseweg 250
7351 TA Hoenderloo
IBAN: NL06 RABO 0136 5688 66

• U kunt periodiek schenken 
Uw bijdrage is volledig fiscaal aftrekbaar – dankzij onze ANBI-status – 
als u minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag schenkt. Meer informatie over de 
voorwaarden waaraan een periodieke gift precies moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, leest  
u via www.belastingdienst.nl/giften. 

• U kunt het Park opnemen in uw testament 
U kunt ons opnemen in uw testament door het Park te benoemen tot 
(mede-)erfgenaam (nalaten). Met een legaat bepaalt u welk deel van uw 
erfenis wordt nagelaten aan het Park. Uw notaris kan u meer informatie 
geven over de mogelijkheden. 

“Een bezoek aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe is iedere keer weer een ervaring 
waar ik blij van word. Ik geniet van de afwisseling: het ene moment kijk je uit over 
het uitgestrekte Deelense Veld, dan ben je weer midden in een stuifzandgebied om 
vervolgens tussen de jeneverbessen te lopen. De diversiteit aan natuur is echt uniek. 
En dat in combinatie met het prachtige nieuwe Park Paviljoen waar je bij de open haard 
heerlijk kunt vertoeven. De bevlogenheid van de mensen die zich dagelijks voor het Park 
inzetten is daarbij de kers op de taart.”

 – Michiel Jaski 
voorzitter Raad van Advies Stichting Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe
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Steun ons als bedrijf
Word als bedrijf een duurzame partner van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en investeer in 
behoud en verbetering van de prachtige combinatie van Nederlandse natuur en cultuur van het 
allerhoogste niveau. Onderneem op een maatschappelijk verantwoorde wijze (MVO) én geniet 
van veel interessante privileges voor uw medewerkers en relaties. Het Park biedt partners vanaf 
een jaarlijkse bijdrage van € 2.000,- de volgende aantrekkelijke voordelen:

• Uw logo op onze website en in het Park (800.000
unieke websitebezoeken per jaar).

• Begunstigerskaarten en dagkaarten.

• Unieke vergaderlocaties.

• Mogelijkheden voor productpresentaties en/of
klantcontactdagen.

• Uitnodigingen voor exclusieve netwerk- en
bedrijfsevents.

• Land Rover Hoge Veluwe Tours met relaties en dineren
in Jachthuis Sint Hubertus.

ANBI
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Stichting 
Hoge Veluwe Fonds (steunstichting) zijn Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI). Uw bijdragen en donaties 
zijn fiscaal aftrekbaar en komen volledig ten goede aan 
een duurzame toekomst van het Park.

CBF keurmerk
Hiernaast is Stichting Hoge Veluwe Fonds ook in het bezit 
van het CBF keurmerk, wat betekent dat er extern toezicht 
wordt gehouden op de inkomsten en uitgaven van het 
fonds. Op de website van het CBF kunt u alles nalezen.

“Het Park ondersteunen is zowel voor bedrijven 
als particulieren een unieke combinatie van 
duurzaam financieel bijdragen én – dankzij de 
vele privileges – genieten van al het moois dat 
het Park te bieden heeft. Ik geef u graag meer 
informatie over onze plannen en advies op maat.” 

– Margot Palmen 
directeur Stichting Hoge
Veluwe Fonds

Park Paviljoen



“Wij waarderen elke 
bijdrage enorm.”

Park Paviljoen



Persoonlijk advies
Wij waarderen elke bijdrage enorm. 
Wilt u graag een oriënterend gesprek of 
persoonlijk advies over uw schenking, 
nalatenschap of partnerschap? Neem dan 
contact met ons op. We bespreken graag 
uw wensen en ambities:

Stichting Het Nationale Park  
De Hoge Veluwe
Margot Palmen
directeur Stichting Hoge Veluwe Fonds 
Apeldoornseweg 250
7351 TA Hoenderloo
T: +31 55 3788 100
M: +31 6 8352 7088
E-mail: palmen@hogeveluwe.nl
www.hogeveluwe.nl

Moeflon

Moeflons




