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Geniet op de Veluwe 
van kunst, natuur én 
gastvrijheid

De gemeente Ede, hartje Veluwe, biedt een unieke combinatie van kunst, cultuur en 
uitgestrekte en diverse natuur. Bezoek het Kröller-Müller Museum en de Beeldentuin, 
geniet van openbare kunst, imposante galeries en dineer en overnacht in stijl. 

Kröller-Müller Museum 
Beleef een unieke combinatie van 
kunst, architectuur en natuur bij 
het Kröller-Müller Museum in Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe. Sta 
oog in oog met de twee na grootste 
Vincent van Gogh-collectie ter 
wereld en bewonder de topstukken 
van Claude Monet, Georges Seurat, 

Pablo Picasso en Piet Mondriaan. 
Het museum is de schatkamer 
van De Stijl en het futurisme, maar 
verrast ook met presentaties van 
hedendaagse kunstenaars.

Beeldentuin Kröller-Müller 
Museum
Ontdek in de uitgestrekte 
beeldentuin van het Kröller-Müller 
Museum maar liefst 160 sculpturen 
van beeldbepalende kunstenaars 
zoals Auguste Rodin, Henry Moore, 
Marta Pan, Jean Dubuffet en Joep 
van Lieshout. Voor liefhebbers van 
architectuur zijn er de museumge-
bouwen van Henry van de Velde 
en Wim Quist en de paviljoens van 
Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck.

Galerie Simonis & Buunk
Kunsthandel Simonis & Buunk 
(1927) bestaat uit drie galeries aan 
de Edese Notaris Fischerstraat. 
Al vier generaties lang wordt hier 
gehandeld in kunst van hoog en 
middelhoog niveau. De galerie 
heeft naam gemaakt op gebied 
van 19e-eeuwse schilderijen, met 
speciale nadruk op Nederlandse 
romantiek, Haagse School, 
Hollandse impressionisten, expres-
sionisten, Groninger Ploeg en zowel 
20e-eeuwse realisten als abstract 
werk. De collectie is aangevuld met 
werk van kunstenaars uit Frankrijk, 
Duitsland, België en Engeland. Een 
bezoek waard! 

Kunstroutes Ede Centrum 
In het centrum van Ede bevindt 
zich een collectie kunstwerken 
van hoge kwaliteit, zowel gemaakt 
door lokale artiesten als door 
kunstenaars met internationale 
allure. De beelden liggen op 
loopafstand van elkaar en zijn te 
ontdekken via drie verschillende 
en karakteristieke wandelroutes die 
onderling te koppelen zijn. Meer 
info: bezoek-ede.nl/kunstroutes. 
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Leuk met de (klein)kinderen!
Puzzelrally Helene Unlocked
Helene Kröller-Müller, oprichtster van het Kröller-Müller Museum, 
is van grote betekenis geweest voor de Veluwe. Rondom haar 
leven in de gemeente Ede is een puzzelrally ontwikkeld die, met
een fictief verhaal over de schuilkelder van het Kröller-Müller 
Museum, langs historische locaties in Ede, Lunteren, Harskamp 
en Otterlo voert. Verplaatsen tussen de locaties kan per auto. Het 
spel wordt gespeeld in de buitenlucht en op een smartphone. Het 
is geschikt voor spelers van 9 tot 99 jaar en mogelijk in groepjes 
tot maximaal 5 spelers. Tijdens het spel verzamel je aanwijzingen 
en maak je kennis met de natuur, cultuur en monumenten van 
Ede. Kosten per spel € 15.
Meer info: helene-unlocked.nl 

Stijlvol overnachten en 
dineren 

Na een dag in de natuur en 
genietend van kunst en cultuur, is 
het goed toeven bij deze adressen: 

Wever Lodge 

Aan de rand van Otterlo, aan een 
zandweggetje, staat de Wever 
Lodge. Een kleinschalig hotel met 
14 kamers, 2 cottages en een terras 
dat uitkijkt op een van de mooiste 
natuurgebieden. Geniet er ook van 
de bistro, de serre en het terras. 

Hotel De Sterrenberg  

Hotel de Sterrenberg telt 39 kamer 
en is een superieur en smaakvol 
4-sterren wellness hotel in Otterlo. 
Geniet in het bijbehorende 
restaurant Cèpes van gerechten 
bestaande uit lokale producten met 
de Franse keuken als basis. 

Buitenkunst

Cèpes wild eten

Restaurant Het Koetshuis 
Midden in de Bennekoms bossen 
ligt Restaurant Het Koetshuis, al 
sinds 1998 in het bezit van een 
Michelinster. Lunch en diner vinden 
plaats in een prachtige ambiance, 
zowel binnen als buiten op het 
terras. Het keukenteam kookt met 
respect voor producten en met 
liefde en creativiteit.  

Boerderij Mossel 

Tijdens een wandeling of fietstocht 
is het extra genieten van hapje of 
drankje bij de sfeervolle theeschen-
kerij van Boerderij Mossel. Bij mooi 
weer op het terras, in de herfst en 
winter bij de gezellige open haard.  

Bezoek Ede!

Actief genieten van de bekendste 
natuurgebieden van Nederland? 
Bezoek Ede! Op de Veluwe kun 
je eindeloos fietsen, wandelen en 
paardrijden over heide, zandver-
stuivingen, grasvlakten en door het 
bos. Breng ook een bezoek aan het 
Kröller-Müller Museum, herbeleef de 
militaire geschiedenis en proef de 
streekproducten in het hart van de 
FoodValley.

Meer informatie: bezoek-ede.nl 
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