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“Ik leer dagelijks
nieuwe dingen”

“Er wordt hier
gezongen, gelachen
en gehuild”

“Zolang ik kan
tekenen ben
ik gelukkig”

In en om
het Huis
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Twaalfde editie Loopweekend Hoge Veluwe is ook leuk familieweekend

Loopweekend Hoge Veluwe is
méér dan lopen alleen
Tijdens het tweede weekend van oktober vindt traditioneel het twaalfde Hoge Veluwe Loopweekend plaats in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
De routes lopen dwars door de bossen en over de uitgestrekte heidevelden. Lopers én bezoekers kunnen genieten van de schitterende herfstkleuren
en van alle extra activiteiten in het grootste actief beheerde natuurgebied van Nederland.
Op zaterdag 8 oktober staat wandelen in Het Nationale Park De
Hoge Veluwe centraal. Afwisselende routes van 1, 5, 10 en 20
kilometer laten de wandelaars
volop genieten van de uitgestrekte natuur van het Park.
Een speciale belevingsroute van
1 km is uitgezet voor mensen
met een verstandelijke, lichamelijke en/of visuele beperking. De
route van 5 km is goed toegankelijk voor gezinnen met kinderen
en mindervaliden. Alle routes
zijn tevens geschikt voor nordicen powerwalkers. Langs deze
routes staan natuurgidsen die
graag vertellen over het veelzijdige landschap met haar bijzondere zandverstuivingen, uitgestrekte bossen en mooie heidevelden.
Iedereen is van harte welkom om
deel te nemen aan De Hoge Veluwe Wandeldag. Deelname is
gratis, u betaalt alleen de toegang tot het Park. Alle wandelroutes starten bij het bezoekerscentrum. De routes van 10
en 20 kilometer starten tussen
8.00 en 12.00 uur en de 1 en 5 kilometer tussen 10.00 en 12.00
uur. De deelname aan de route is
gratis, er wordt alleen entree
voor het Park berekend. Volwassenen betalen hiervoor € 9,15
per persoon, kinderen € 4,60.
Per deelnemer met een beperking mag één begeleider en vervoer (op vertoon van een
invalidenparkeerkaart) gratis het
Park op. Alle deelnemers ontvangen tevens een medaille.
Op deze dag zijn alle reguliere
ingangen geopend. Volg hiervoor
de ANWB route borden. Wie met
de auto het Park in wil, betaalt
hiervoor € 6,50 per auto.
Loop 9 oktober
Op zondag 9 oktober is het de
beurt aan de hardlopers en joggers. Tijdens de 12e editie van
deze loop kunnen deelnemers
kiezen uit routes van 5 en 10 kilometer of de halve marathon.
Langs de diverse routes worden
posten met versna-peringen ingericht. De routes lopen grotendeels over verharde wegen en
zijn nagenoeg vlak. Een deel van
de 5 en 10 km gaat over een bospad. Dit jaar wordt, ook op zondag 9 oktober, voor de vierde
keer De Hoge Veluwe Trail georganiseerd: trailrunning over af-

standen van ongeveer 14 km of
42 km.
Op zondag 9 oktober geldt een
speciaal, gereduceerd entreetarief voor bezoekers van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Bezoekers betalen namelijk 50%
van de reguliere entreeprijs bij
alle ingangen van het Park. Let
op: bezoekers krijgen geen korting bij het Kröller- Müller Museum.
Beweegmarkt
Een uniek onderdeel van De
Hoge Veluwe Loop is de Beweegmarkt, toegankelijk voor zowel
bezoekers als lopers. Na het
lopen heerlijk ontspannen met
een massage of tijdens de loop
genieten van muziek en theater,
alles is mogelijk. Ook aan de kinderen is gedacht: voor deze

AUTO KOPEN?
± 100 occasions op voorraad!

groep is er een speciaal programma met activiteiten en
leuke workshops. Perfecte catering maakt de dag compleet. De
Beweegmarkt is dé plek waar iedereen zich kan vermaken tijdens de Hoge Veluwe Loop.
Jeugdloop De Moeffie Mijl
Speciaal voor kinderen van 6 tot
en met 12 jaar is er op zondag 9
oktober een bijzondere route uitgezet, de Moeffie Mijl! Deze
route is 1,6 km lang en is opgedeeld in drie verschillende leeftijdscategorieën. Deze categorieën zijn 6 t/m 7 jaar, 8 t/m 9
jaar en 10 t/m 12 jaar. De route
is uitgezet rondom het Jachthuis
Sint Hubertus en brengt de kinderen weer terug naar de Beweegmarkt, waar zij de rest van
de dag aan allerlei activiteiten
kunnen deelnemen. Voor de ou-

ders van kinderen die deelnemen
aan De Moeffie Mijl is de entree
gratis.
Autovrij
Op 9 oktober is het Park geheel
autovrij! Deelnemers aan - en
toeschouwers van De Hoge Veluwe Loop parkeren deze dag op
een speciaal parkeerterrein aan
de N304 tussen Otterlo en Hoenderloo.
Komt u als reguliere bezoeker op
9 oktober naar het Park, dan kunt
u alleen via ingang Otterlo het
Park inrijden met uw auto. Vanaf
deze ingang is het Centrumgebied van het Park bereikbaar,
waaronder het Bezoekerscentrum, het Museonder, Parkrestaurant De Hoge Veluwe en het
Kröller-Müller Museum. Alle andere wegen zijn deze dag geheel

autovrij! Fietsers en wandelaars
kunnen wel gebruik maken van
ingang Hoenderloo en ingang
Schaarsbergen. In verband met
de Hoge Veluwe Loop is echter
een beperkt aantal fietspaden beschikbaar.
Inschrijven
Meedoen kan alleen via online inschrijving. U kunt zich t/m zaterdag 8 oktober 17.00 uur
inschrijven via: hogeveluweloop.nl. Inschrijven op de dag
zelf is niet meer mogelijk. Alle
hardlooproutes starten bij het
Jachthuis Sint Hubertus.
Voor meer informatie en inschrijvingen: kijk op hogeveluweloop.nl of stuur een e-mail naar:
loop@hogeveluwe.nl
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