
De Veluwe is vooral bekend vanwege haar prachtige  

bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Maar  

er is veel meer te ontdekken: van Hanzesteden en 

verrassende musea tot eeuwenoude watermolens.

De Veluwe: meer  
dan natuur alleen
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TEKST: SARAH SAARBERG
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Evert-Jan Moraal woont meer dan  

een halve eeuw op de Veluwe en kent 

nog steeds niet al haar geheimen – 

maar wel heel veel. Hij deelt zijn tips. 

“Het is niet gek dat iedereen meteen aan 
de natuur denkt als het over de Veluwe gaat, 

want het is een van de grootste aaneengesloten 

natuurgebieden van Europa, met twee nationale 

parken: Het Nationale Park De Hoge Veluwe en 

Nationaal Park Veluwezoom. Je kunt er vanzelf-

sprekend eindeloos fietsen en wandelen.”

Veel musea
“Wat ik erg leuk vind, is dat de Veluwe wemelt  

van de musea. Sommige klein, andere juist groot. 

Het bekendste is ongetwijfeld het Kröller-Müller. 

Als je daarheen gaat, bezoek dan ook het Jacht-

huis Sint Hubertus, het buitenverblijf van het 

echtpaar Kröller-Müller. Het is een van de 

belangrijkste monumenten in ons land. In 

december wordt het Jachthuis enkele dagen  

per week in de avondschemering een uur lang 

sprookjesachtig verlicht. Ook leuk is het Noord-

Veluws Museum in Nunspeet en het Nederlands 

Tegelmuseum, met de grootste en meest veel- 

zijdige collectie wandtegels en tegeltableaus uit 

ons land. Tot 30 januari 2022 is hier bovendien 

een expositie van aquarellen van Marjolein 

Bastin.”  

Middelpunt van Nederland
“Een andere aanrader is het vernieuwde Museum 

Lunteren, met in het souterrain Bezoekerscen-

trum De Goudsberg. Vlak bij Lunteren ligt het 

geografische hart van Nederland, rondom de 
Lunterse Goudsberg. Er is hier veel te zien en te 

beleven: mooie natuur, maar ook op het gebied 

van cultuur, archeologie en geschiedenis. Het 

Luntersche Buurtbosch is aangelegd aan het 

einde van de negentiende eeuw, in opdracht van 

de plaatselijke notaris. Het padenpatroon heeft de 

vorm van bladranken, en dat kun je in de winter 

goed zien. Het bos – dat in 1911 aan de Lunterse 

bevolking werd geschonken – is een Rijksmonu-

ment en ook de koepel in het midden, de uitkijk- 

toren, is een Rijksmonument.” 

Tour de papier
“De Veluwe heeft een rijk industrieel verleden: 

vierhonderd jaar geleden bloeide hier de papier- 

industrie. Er is geen streek in Nederland die zo 

rijk is geweest aan watermolens. Dankzij het 

stromende en vooral heldere water werd er op  

de Veluwe het witste papier gemaakt. Er is een 

wandel- en fietsroute – Tour de Papier – die langs 
molens en watersprengen voert. Deze route gaat 

ook langs het CODA Museum Apeldoorn, waar de 

tentoonstelling CODA Paper Art, met papierkunst 

van nu, nog tot en met 9 januari 2022 te zien is.”

Kasteel Doorwerth
“Gelderland kent een verscheidenheid aan 

landschappen en behoorlijk wat kastelen en een 

‘Bij Lunteren ligt 
 het geografische hart  

van Nederland’

TEKST: SARAH SAARBERG 

Vertier
op de

Veluwe
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Meer inspiratie vindt u op 

www.blijtijds.nl/magazine 

aantal daarvan ligt op de Veluwe. Kasteel Door-

werth is een van mijn favorieten. Het is een stoer, 

middeleeuws kasteel dat grotendeels werd 

verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog; de 

restauratie heeft maar liefst 37 jaar geduurd en 

het resultaat mag er zijn. In en rondom dit kasteel 

worden vaak heel leuke dingen voor kinderen 

georganiseerd.”

Veluwse streekproducten
“We houden op de Veluwe van lekker eten en dat 

kan bijna overal. Op en rond de Veluwe worden 

veel streekproducten gemaakt; er is zelfs een 

speciaal keurmerk. Het leuke is dat je die produc-

ten bij de producenten, boeren en telers vaak 

gewoon aan de deur kunt kopen. Van bier tot 

schapenvlees, en van boerenlandbrood tot kaas. 

En natuurlijk Veluws wild. Bij ons thuis zijn we 

helemaal dol op de Remeker kaas, die gemaakt 

wordt van melk van Jersey-koeien.” 

Dorpen en Hanzesteden
“De Randstad stelde nog helemaal niks voor toen 

de Hanzesteden floreerden. Ook op de Veluwe: 
Harderwijk, Elburg en Hattem hadden een 

gunstige ligging aan de Zuiderzee en de IJssel. 

Het zijn gezellige middeleeuwse stadjes, waar je 

goed kunt winkelen en eten, Otterlo bijvoorbeeld, 

aan de rand van De Hoge Veluwe. Hier is ook het 

Museonder, het ondergronds museum waar je 

van alles leert over wat er zoal in de aardbodem 

gebeurt. Vierhouten is mooi – hier ligt ook het 

voormalig onderduikerskamp ‘Verscholen Dorp’ 

waar zich in de Tweede Wereldoorlog wel tachtig 

mensen schuilhielden. En Kootwijk, met zend- 

station Radio Kootwijk, is een bezoek waard. 

Vanaf de uitkijktoren heb je een adembenemend 

uitzicht over de omgeving. Ook Garderen, aan de 

rand van het Speuldersbos, is prachtig. Maar het 

allermooiste vind ik mijn eigen dorp Lunteren!” •
‘De Hanzesteden  

zijn gezellige  
middeleeuwse stadjes’

Weekendje Veluwe

Gastvrijheid in Nunspeet
De Veluwe is de ideale plek voor een 
weekendje weg in de natuur. We hebben 
een mooi hotel geselecteerd waar u met 
korting in een prachtige omgeving kunt 
overnachten.

Middenin de Veluwse bossen staat een 
karakteristiek landhuis waarin het gemoe- 
delijke Hotel De Hoeve van Nunspeet 
gevestigd is. 
Met een binnenzwembad, sauna, pannen-
koekenrestaurant en gezellige brasserie, 
waar u voor zowel ontbijt, lunch als diner 
terechtkunt, is dit hotel voor velen een  
heerlijke plek om op adem te komen.  
Na een fietstocht of wandeling over de  
in ieder seizoen betoverende Veluwe,  
vindt u rust en comfort op uw hotelkamer. 

Op de wisselende menukaart van het 
hoteleigen restaurant staan gerechten die 
bereid worden met verse ingrediënten. 
Door de jaren heen is hier veel veranderd 
en vernieuwd, maar de gastvrijheid én de 
ligging zijn twee grote pluspunten. Niet 
alleen Harderwijk en Elburg vormen leuke 
uitstapmogelijkheden, ook het Veluwemeer 
en Het Verscholen Dorp bij Vierhouten zijn 
een uitje waard.  

Driedaags diner-arrangement 
• Welkomstdrankje
• 2x overnachten
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x plategerecht
• Gratis wandel- en fietsroutes
• Gratis parkeren
• Gratis wifi

Onze voorwaarden 

De aanbieding is geldig t/m  

28 februari 2022 (m.u.v. 
feestdagen). *Let op: de 
vermelde prijzen zijn vanaf en 
kunnen verschillen per 
aankomstdatum. De prijzen zijn 
per persoon (p.p.), o.b.v. twee 
personen in een standaard- 

kamer, excl. administratiekosten 
(1-3 personen € 14,50, 4+ 
personen € 24,50 per boeking) 
en stads- en toeristenbelasting. 

Kijk online voor de volledige 
voorwaarden. Prijs- en 
drukfouten voorbehouden. 

 LEVENSGENIETERS  LEZERSAANBIEDING 

  Nu
€ 79,-*

         i.p.v.
      € 114,-

Blijtijds geeft u een mooie korting per persoon bij dit hotel.  
Ga voor info, voorwaarden en om te boeken naar www.voordeeluitjes.nl/blijtijds 

of bel met 0900 66 777 88 (25 c/m).
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