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Ontwerp+Inrichting

Ingrepen die  
vanzelfsprekend  
lijken Nationaal Park De Hoge Veluwe werkt al jaren aan het versterken van de 

 kwaliteit van het park aan de hand van de landschapsarchitecten van H+N+S. 
Het voorlopige hoogtepunt hiervan is de herinrichting van het centrumgebied. 
Verwacht echter geen grootse gebaren; de ingrepen zijn geen statement maar 
moeten het park vooral beter laten functioneren. 

TEKST Peter Bennink    FOTO’S Siebe Swart, Peter Bennink en H+N+S

Het fietspad op de voorgrond is nieuw en leidt direct naar de fietsenstalling. De speeltuin is iets verlegd om ruimte te bieden aan terras, plein en toegangspaden. 
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Zestien jaar geleden vroeg de direc-
teur van Nationaal Park de Hoge 

Veluwe bureau H+N+S om een nieuw ont-
werp voor het centrale Marchantplein. Het 
grote, verharde plein had een te stadse 
uitstraling voor middenin een natuurge-
bied, het functioneerde niet naar behoren 
en was niet aantrekkelijk. 

Tuin- en Landschapsarchitect Hank 
van Tilborg vatte de opdracht bijzonder 
breed op. In plaats van een nieuw ont-
werp voor het centrale plein, presenteerde 
hij een uitgebreide visie op het gehele 
park. Dit leidde uiteindelijk tot het Totaal-
plan 2010-2025. De drie pijlers onder deze 
visie zijn: natuur en landschap, cultuur-
historie en bezoekers. Het plan moet de 

drie pijlers versterken en in evenwicht 
houden. 

In de afgelopen vijftien jaar zijn ver-
schillende onderdelen van het plan ge-
realiseerd. Onder meer padenstructuren 
zijn veranderd, landschappen hersteld, 
ecologische verbindingen gelegd en lanen 
verjongd. In 2019 verscheen in Tuin en 
Landschap een artikel over de tuin- en 
parkaanleg rond Jachthuis St. Hubertus 
dat ook onderdeel uitmaakte van het plan. 

Intuïtieve indeling
De grootste veranderingen in het park 
vonden plaats in het centrumgebied, dat 
een meer logische en intuïtieve indeling 
kreeg. „Mensen die aankwamen moesten 
vaak zoeken of reden verkeerd. Nu zie je 
meteen waar je moet zijn.” 

Vanaf de parkeerplaats zie je het Park 
Paviljoen liggen. Het soms goudbruine, 
soms groene aluminium kleurt mee met 

het veranderende licht. Het paviljoen 
moet een belangrijke rol gaan spelen in 
het aantrekken van nieuwe groepen be-
zoekers. „Voor bedrijven die in een mooie 
omgeving een bijeenkomst willen houden 
of families die de verjaardag van oma 
willen vieren, was er eigenlijk niets. Maar 
omdat de Hoge Veluwe zijn eigen broek 
op moet houden, is het belangrijk om 
dergelijke nieuwe bronnen van inkomsten 
aan te boren.” 

In het gebouw zijn een restaurant en 
winkel gevestigd, die door een doorlopen-
de glazen wand uitkijken over het cen-
trale plein en het uitgebreide terras. Aan 
de achterkant zijn op de bovenverdieping 
zalen met een groot balkon die uitkijken 
over de natuur. 

H+N+S was betrokken bij het opstel-
len van de eisen aan het paviljoen en het 
selecteren van de architect (De Zwarte 
Hond/Monadnock). Vervolgens trok Van 

Hank van Tilborg 

H+N+S Landschaps

architecten
De weg leidt vanzelf naar de parkeerplaats waarvandaan je het Park Paviljoen al ziet liggen. 
De oriëntatie is daardoor een stuk makkelijker geworden.

Het Park Paviljoen is een bijzonder gebouw dat ruimte biedt aan het restaurant en de souvenirwinkel. 
Daarnaast zijn er zalen voor zakelijke bijeenkomsten, feesten en partijen. 



Door het dak van de werkplaats van de fietsenmakers (midden op de foto) een 
kwart slag te draaien, ontstond er ruimte voor een royalere looproute die beter 
gevonden wordt, tussen dit gebouw en het Museonder, rechts op de foto.

De Houtkampweg is een oude beukenlaan die alleen 
gebruikt werd als dienstweg. Nu maakt de weg onder
deel uit van de fietsroute naar het centrumgebied, wat 
de cultuurhistorische beleving van het park versterkt.

De natuur is het plein ’op getrokken’ door middel van plantvakken met bomen. 
Eronder ligt een laag van strooisel afkomstig uit het park. Daaruit moet een 
onderbeplanting van heide en andere lokale beplanting ontstaan. Tussen het 
strooisel zijn ook heidepollen geplant. De druppelslangen liggen er tijdelijk. 

Op het oude parkeerterrein is nu een evenementen
terrein gerealiseerd. Hier kunnen grotere evenementen 
worden gehuisvest, wat weer inkomsten voor het 
 Nationale Park genereert.

Aan de zijkant van het Park Paviljoen is het resul
taat te zien van het aanbrengen van een strooisel
laag van elders uit het Nationale Park. Na een jaar 
ontkiemen kleine heideplantjes.

In het centrumgebied was er nog niet de mogelijkheid om een rondwandeling 
te maken. Door enkele bestaande paden met elkaar te verbinden, is een wandel
rondje van ongeveer een uur gerealiseerd dat door het bos en over de hei loopt. 
Het kunstwerk van twee granieten stenen van Ulrich Rückriem kreeg hier een 
nieuwe plaats en vormt een toegangspoort voor het centrumgebied. 

Tuin+Landschap     [    ]26

Ontwerp+Inrichting



Tuin+Landschap     [    ] 27

Situatie voor (afb. links) en situatie na (afb. rechts)
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Tilborg samen op met de architecten bij 
het op elkaar laten aansluiten van de bui-
tenruimte en het gebouw. „Je kunt vanuit 
het park van alle kanten naar het gebouw 
kijken. Je mag aan de achterkant best zien 
dat daar geladen en gelost wordt, maar 
het moet er wel goed uit zien en dat is 
gelukt.” 

Centrale plein
Afgelopen jaar was het tijd voor het on-
derdeel waar het allemaal mee begon: een 
nieuwe inrichting van het Marchantplein 
waaraan het Park Paviljoen, Museonder 
en de fietsenwerkplaats liggen. De ligging 
middenin het park vroeg om een andere 
inrichting dan het grote verharde plein 
dat er lag. „Dat was eigenlijk een stads-
plein zonder stad. Maar je moet juist be-
leven dat je middenin de natuur bent.”

Het nieuwe plein is geïnspireerd op 
een kruispunt van bospaden. Het is 
voorzien van halfverharding (padvast) in 
een zanderige kleur die verwijst naar de 
stuifzanden elders in het park. De natuur 
is het plein op gehaald door middel van 
grote plantvakken met bomen erin en een 
onderbegroeiing die is ’geënt’ met strooi-

sel uit het omliggende park. Het plein 
gaat zo veel meer op in de natuurlijke 
omgeving, maar biedt nog wel ruimte aan 
grote aantallen mensen en is berekend op 
kleine evenementen. 

De plantvakken zijn omgeven door 
een brede rand die tevens dienst doet als 
zitbank. Op het plein staan losse stoelen, 
á la Jardin du Luxembourg in Parijs, zodat 
de zitcapaciteit van het plein kan mee-
bewegen met de behoefte in de verschil-
lende seizoenen. 

Naast de nieuwe parkeerplaats is een 
evenemententerrein aangelegd. Hier kun-
nen grotere evenementen gehouden wor-
den, die belangrijk zijn voor de inkomsten 
van het Nationaal Park.

Een laatste belangrijke ingreep in het 
centrumgebied is de aanpassing van de 
loop van de paden eromheen. Van alle 
kanten leiden wegen, wandelpaden en 
fietspaden naar het Marchantplein. De 
belangrijkste fietsroute liep parallel aan 
de Oude Houtkampweg. Door een kleine 
aanpassing is deze mooie monumentale 
beukenlaan nu onderdeel van de fiets-
route geworden. 

Vanuit beide rijrichtingen loopt een 

aftakking naar de grote fietsenstalling 
op het plein. Deze fietsenstalling ligt iets 
verlaagd en wordt door een haag groten-
deels aan het zicht onttrokken. Het ligt 
daardoor minder voor de hand dat men-
sen het plein op fietsen, wat eerst wel veel 
gebeurde. 

Ook onderdeel van het plan, maar al 
eerder gerealiseerd is een wandelroute 
rond het centrumgebied. „Het is waar 
mensen aankomen, waar het gebeurt. 
Maar bezoekers konden hier nog geen 
rondje lopen. Tenminste niet een rondje 
dat voor iedereen behapbaar is.” Door een 
paar kleine verbindingen te maken „95% 
van het pad lag er al” ontstond een wan-
delroute van ongeveer een uur die ook 
geschikt is voor rolstoelers. 

Door het dak en de overkapping van de 
fietsherstelplaats een kwartslag te draaien 
is een tweede looproute van en naar het 
plein ontstaan. Dergelijke ingrepen zijn 
relatief onopvallend maar maken het 
centrumgebied logischer in het gebruik. 
„Soms moet een ontwerper nadrukkelijk 
aan het woord zijn, soms ook niet. Deze 
ingrepen moeten juist een bepaalde van-
zelfsprekendheid hebben.” <

Amerikaanse structuur
Nationaal Park De Hoge Veluwe is een bij
zonder park in veel opzichten ontdekte Van 
Tilborg bij zijn onderzoek. Niet alleen wat 
betreft de ontstaans geschiedenis en de 
culturele aspecten, maar ook wat betreft de 
structuur. Qua platte grond bijvoorbeeld, lijkt 
het meer op een Amerikaans National Park 
dan op een Nederlands Nationaal Park. „In 
Nederland is het gebruikelijk dat alle functies 
aan de rand van het park zitten; parkeerplaats, 
een restaurant, bezoekerscentrum et cetera. 
Binnenin het park is er dan verder alleen maar 
natuur. Op de Hoge Veluwe rijd je het park in 
en zijn alle functies in het midden gesitueerd; 
het restaurant, Museonder en Kröller Müller 
museum. Net zoals bijvoorbeeld in Yosemite 
of Yellowstone. Dat geeft een hele andere 
beleving.” 
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