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VVV Informatiepunt Cultura
Het VVV Informatiepunt Ede is  
gevestigd in Cultura
Molenstraat 45, 6711 AW Ede

VVV Natuurcentrum Veluwe 
Dit VVV Informatiepunt is gevestigd  
in Natuurcentrum Veluwe
Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede

BENNEKOM
VVV Informatiepunt Bennekom
Het VVV Informatiepunt Bennekom  
is gevestigd in Boekhandel Novita
Dorpsstraat 41, 6721 JJ Bennekom
 

OTTERLO
VVV Informatiepunt Otterlo
Het VVV Informatiepunt Otterlo is  
gevestigd bij Novy De Vakman
Dorpsstraat 9, 6731 AS Otterlo

HARSKAMP
VVV Informatiepunt Harskamp
Het VVV informatiepunt Harskamp  
is gevestigd in de winkel van Prima
Dorpsstraat 62, 6732 AG Harskamp
 
LUNTEREN
VVV Informatiepunt Lunteren
Het VVV Informatiepunt Lunteren  
is gevestigd in The Read Shop
Dorpsstraat 101, 6741 AD Lunteren

VVV-INFORMATIEPUNTEN
TOURIST INFORMATION EDE

Neem voor algemene toeristische 
informatie tijdens kantooruren 
contact op met: 0318 – 210114 of 
mail naar: welkom@bezoek-ede.nl 

VVV - VOORWOORD

Voor je ligt een magazine van Ede. 
Een verrassende verzameling van 
interessante informatie, beziens-
waardigheden en activiteiten in de 
gemeente Ede. 

We willen niets liever dan iedereen 
kennis laten maken met Ede, één van 
de grootste gemeenten van Nederland. 
Centraal gelegen en voorzien van 
prachtige wandel- en fietsroutes, 
gevarieerde natuurgebieden, 
imposante cultuur, bijzondere 
locaties, militaire historie en unieke 
evenementen.

Met dit magazine laten we je alvast 
veel moois van ons gebied zien. Dit 
om inspiratie voor een bezoek aan 
Ede op te doen. Ook delen we aardig 
wat interessante feitjes, waarmee we 
waarschijnlijk zelfs de Ede-kenners nog 
kunnen verrassen.

Graag zien we onze inwoners en 
bezoekers genieten van al het moois 
dat de gemeente Ede te bieden heeft. 

 

PS: Voor actualiteiten en mooie 
initiatieven verwijzen we je graag  
naar www.bezoek-ede.nl en de  
social media-kanalen.

We want nothing more than to introduce everyone 

to Ede, one of the largest municipalities in the 

Netherlands. Ede is centrally located and equipped 

with stunning walking and cycling routes, varied 

natural areas, an impressive culture, significant 

locations, military history and unique events. 

“Een verrassende 
  verzameling van 
  interessante informatie,
  bezienswaardigheden
  en activiteiten in de 
  gemeente Ede.”

Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe
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Actief genieten 
De natuur in en rond de gemeente 
Ede is gevarieerd en daarom perfect 
om te ontdekken met de fiets, te 
paard of wandelend. Hier slingeren 
fiets-, wandel- en ruiterpaden door 
het afwisselende landschap. Laat je 
verrassen door hoogteverschillen, 
uitzichtpunten, paarse heidevelden 
en spot ondertussen meteen de 
Nederlandse Big Five; de vos, das, 
ree, het wilde zwijn en het edelhert!

Zin in cultuur! 
Op cultureel gebied heeft 
Ede genoeg te bieden. Zo 
telt Ede maar liefst 10 musea, 
150 buitenkunstwerken, een 
wereldberoemde beeldentuin, 
diverse street-art locaties, een 
indrukwekkende concertzaal,  
het grootste openluchttheater  
van Nederland en een poppodium.

Bezoek Ede en ontdek de 
bekendste natuurgebieden 
van Nederland. Want, op 
de Veluwe kun je eindeloos 
fietsen, wandelen en 
paardrijden over heide, 
zandverstuivingen, 
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. 

DAAROM NAAR 
EDE!

Discover and visit Ede
Do you want to discover the most famous 
nature reserve in the Netherlands? Visit 
Ede! In the Veluwe, you can explore 
moors, dunes, grassy plains and forests 
by bicycle, on foot and horseback. Visit 
the Kröller-Müller Museum, relive 
military history and taste the regional 
products found in the heart of the 
Foodvalley.  
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Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe – Robbert Maas

INTRODUCTIE

Militaire Historie
Ede neemt een bijzondere plaats 
in als het gaat om militaire historie. 
Op 18 september 1944 vond de 
belangrijkste gebeurtenis rond 
Ede plaats: operatie Market 
Garden. Die dag landden er zo'n 
2.000 geallieerde parachutisten 
op de Ginkelse Heide. Elk jaar 
in september wordt deze dag 
herdacht en herbeleefd tijdens  
de Airborne Luchtlandingen en 
Herdenking.

Food in de Vallei
Ede ligt in het hart van de 
Foodvalley; de regio waar 
dagelijks hard wordt gewerkt 

aan de voedselvoorziening van 
morgen. Boeren, bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden 
werken in de regio nauw samen en 
lopen voorop in het ontwikkelen 
van gezonde voeding en duurzame 
productietechnieken. Het kennis- 
en innovatiecluster rondom 
Wageningen en Ede vormt 
daarmee het hart van Foodvalley.

Ede in 10 dorpen 
De gemeente Ede bestaat uit 
10 dorpen en buurtschappen: 
Bennekom, Deelen, De Klomp, Ede, 
Ederveen, Harskamp, Hoenderloo, 
Lunteren, Otterlo en Wekerom. 

“Ede biedt een perfecte mix van natuur,   
  cultuur, activiteit, historie en innovatie.”
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EDE Het dorp Ede is middelgroot, heeft een 
ruim centrum met veel winkels en events. 
Ede telt twee stations (Ede Centrum en 
Ede-Wageningen), vele culturele hotspots 
en gezellige horeca-gelegenheden. 

The medium-sized village offers a 
spacious centre with many shops and 
events. Ede has two train stations 
(Ede Centrum and Ede-Wageningen), 
many cultural hotspots and many bars, 
restaurants and a few hotels. 

Kijk voor een  
actueel overzicht  
van evenementen 
op bezoek-ede.nl 

EDE - BENNEKOM

ZIEN & DOEN 
IN BENNEKOM

Natuur 
• Landgoed Hoekelum 
• De Kraats 

Cultuur 
•  Kijk & Luistermuseum
• Expositieruimte De Kijkdoos 

Populaire evenementen
•  Vlegeldag (augustus) 
• Dickens Fair (december) 

BENNEKOM
Bennekom heeft  
een gezellig centrum 
en wordt omringd 
door bossen en 
buitengebied. Het dorp 
ligt eveneens vlakbij 
de campusterreinen 
van de Wageningen 
Universiteit.

Bennekom has a lively centre and 
is surrounded by forests and nature. 
The village is close to the Campus 
area of Wageningen University. 

Kijk voor een actueel 
overzicht van evenementen 
op bezoek-ede.nl 

ZIEN & DOEN IN EDE

Natuur 
• Ginkelse Heide en schaapskooien
• Planken Wambuis
• Kwekerij de Hessenhof 

Cultuur 
•  Cultura 
• Edesche Concertzaal 
• Poppodium Astrant 
• Akoesticum 
• Openluchttheater 
• Platform Militaire Historie Ede
•  Simonis & Buunk Galerie 
•  Street-art 

Historie & erfgoed
• Kazerneterrein
• ENKA terrein 
•  Concordia molen, Doesburgermolen  
  en Keetmolen 
•  Kruidenierszaak Lammert van de Bospoort 



DE KLOMP,
EDERVEEN &
WEKEROM

De Klomp 
De Klomp is een kleine woonkern, gelegen  
tussen Veenendaal en Ede.

Wekerom
Wekerom staat vooral bekend om het Wekeromse 
Zand. De boswachter organiseert er rondleidingen, 
maar er zijn ook diverse wandelroutes uitgezet. 

ZIEN & DOEN IN 
DEZE DORPEN

•  Wandel de Klompenpaden
  Turfvelderpad, Jufferpad,
  Beek- en Bultpad en
  Valkschepad. 
•  Verken het Wekeromse Zand  
  en spot de wilde moeflons.

Ederveen
Het dorp Ederveen ligt centraal 
tussen Renswoude, Lunteren,  
De Klomp en Veenendaal.

12 

DE KLOMP - EDERVEEN - WEKEROM - LUNTEREN

LUNTEREN
Het gezellige dorp Lunteren trekt jaarlijks veel 
toeristen naar campings, bungalowparken en 
hotels. Inwoners en bezoekers genieten van de 
prachtige bosrijke natuur. Naast het museum 
heeft het dorp een flink aantal monumenten.

Lunteren draws in many tourists  
each year and is centrally located  
in the magnificent wooded area. 

Kijk voor een  
actueel overzicht  
van evenementen 
op bezoek-ede.nl 

ZIEN & DOEN 
IN LUNTEREN

Natuur 
• Luntersche Buurtbosch  
• Pinetum De Dennenhorst

Cultuur 
• Museum Lunteren 
• Middelpunt van Nederland  
• Uitkijktoren De Koepel

Populaire evenementen
• Lunterse Dweil & Shantydag (juni)
• Atelier Route Lunteren (juni) 
• Oud Lunterse Dag (augustus)
• Heidemarkten (augustus)
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ZIEN & DOEN IN OTTERLO

Natuur 
• Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
• Stuifzandgebied 

Cultuur 
•  Kröller-Müller Museum 
• Museonder 
• Nederlands Tegelmuseum

Populaire evenementen
• Veluwe Fiets 4-daagse (juli)
•  Familiedag Heideweek (augustus) 
•  NK Burlen (september)
• Hoge Veluwe Loop (oktober)

The village of Otterlo is both green 
and welcoming and is located at 
the entrance of the National Park, 
De Hoge Veluwe and offers modern 
camping sites, hospitable hotels 
and numerous restaurants. 

OTTERLO
Otterlo is groen en gastvrij. 
Het dorp ligt vlakbij de 
ingang van Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe, biedt 
moderne campings, gastvrije 
hotels en volop restaurants.

Kijk voor een  
actueel overzicht  
van evenementen 
op bezoek-ede.nl 

OTTERLO - DEELEN - HARSKAMP - HOENDERLOO

DEELEN, 
HARSKAMP & 
HOENDERLOO
Deelen 
Deelen is een buurtschap dat deels 
in de gemeente Ede ligt. Deelen telt 
ongeveer vijftig inwoners en wordt 
omringd door bos, heide en  
zandverstuivingen.

Harskamp 
Harskamp ligt in het noordoosten  
van de gemeente Ede. Het dorp is 
vooral bekend vanwege het militair 
oefenterrein en de talloze campings 
en recreatieparken.

Hoenderloo 
Hoenderloo behoort met buurtschap 
Hoog-Baarlo tot de gemeente Ede en 
ligt tegen Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe en het Deelerwoud.

ZIEN & DOEN IN
DEZE DORPEN

Ontdek al wandelend de geschiedenis en 
restanten van Fliegerhorst Deelen, een van 
de grootste militaire vliegbasissen uit de 
Tweede Wereldoorlog.

Breng in Harskamp een bezoek 
aan de Historische Collectie Korps 
Nationale Reserve; een collectie rond de 
vrijwillige militaire inzet van burgers ter 
bescherming van Nederland.

Bewonder de kleuren en geuren bij de 
Passiflorahoeve in Harskamp. Maar liefst 
vijf vlindertuinen en een grote collectie 
passiflora’s, fuchsia’s, hibiscussen, dahlia’s, 
irissen, lelies en meer.

Tip van Lonely Planet: 
Eet een ijsje bij IJs van Co aan  
de Krimweg in Hoenderloo
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FACTS &
Ede is in 2021 verkozen  
tot binnenstad met 
potentie

In 2020 is Centrum 
Ede verkozen tot 

schoonste winkelgebied 
van Nederland 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
heeft 1.800 gratis witte fietsen

405.000 mensen 
brachten in 2019 
een bezoek aan 
Het Kröller-
Müller Museum

Bij het Kröller-Müller Museum in 
Otterlo vind je de een-na-grootste 

Van Gogh collectie ter wereld

Maar liefst 89% van de 
inwoners van Ede betitelt 

zichzelf als gelukkig

In de gemeente 
Ede vind je 150 

buitenkunstwerken 

Lonely Planet tipt Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe en  
Kröller-Müller Museum op  
nr. 7 in ‘Best in Travel 2020’

Ede groeide de afgelopen  
tien jaar met 4,6%  
(het landelijk gemiddelde is 3,8%)

Ede bestaat uit 10 dorpen  
en buurtschappen

De gemeente Ede 
beslaat zo'n 32.000 

hectare, waarvan 
40 hectare aan  

meren, sloten en 
andere wateren

Heideweek:
meer dan
180.000 
bezoekers 
in 1 week

Ede: de twee na grootste toeristische 
bestemming van de Veluwe met 

meer dan 1 miljoen overnachtingen 
en 7 miljoen recreanten per jaar

FACTS & FIGURES
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Ede telt maar liefst 
12 klompenpaden.

Tijdens operatie Market 
Garden landden er zo'n 
2.000 geallieerde 
parachutisten op de  
Ginkelse Heide 

De dikste eik 
van de Veluwe 
vind je in Ede 

In Ede vind je 10 musea,
29 oorlogsmonumenten 
en 193 Rijksmonumenten  

De Gelderse Big Five bestaat uit het edelhert, ree, zwijn, vos en moeflon 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
telt ruim 5400 ha aan unieke  
landschappen en bijzondere  
flora en fauna

Restaurant Het 
Koetshuis in 
Bennekom is 
sinds 1998 in het 
bezit van een 
Michelinster

50|50 Hotel en Congres-
centrum Belmont 
is uitgeroepen tot ‘Beste 
Vergaderlocatie van het 
jaar 2020’

Michelin geeft in 2021 een 
eervolle vermelding aan
Restaurant Planken 
Wambuis in Ede en 
Restaurant Cèpes in  
Otterlo

Hotel de Reehorst 
in Ede wint in 2021 
de award ‘Mooiste  

Suites van  
Nederland’ 

FIGURES

Onbekende Rijksmonumenten: 
Fliegerhorst Deelen, Luntersche  
Buurtbosch en Station Lunteren

Ede is  
onderdeel van 
het officiële 
leefgebied 
voor de wolf
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We12Travel 

WAT ANDEREN ZEGGEN
EN SCHRIJVEN OVER EDE...
De moerassen, heidevelden, oude dennen-, eiken- 
en beukenbossen met spechten en edelherten en 
open zandvlakten zijn reden genoeg om dit 5.500 
hectare grote nationale park te bezoeken.”

“

Lonely Planet over Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Wer sich auf Fotopirsch an ihre Spuren heften möchte, startet am besten von Otterlo aus.  
Auf den Wanderwegen rund um das Städtchen sind die Chancen gut, Tieren des Waldes zu 
begegnen. Die Jagd und damit die kulina- rische Zubereitung von Wild gehören in Otterlo, wie in 
der gesamten Veluwe, zur Tradition – etwa im Restaurant „Cèpes“ im Hotel Sterrenberg.”

“

“

Ulrike Wirtz - Prisma Magazin (Dui)

Allemaal op naar 
Ede, the best of 
both worlds.”

“

Magazine &C 

In Ede gebeurt 
het tegenwoordig 
allemaal, Ede is  
the next big thing.”

“ 

Lucky Fonz III - de Volkskrant 

Kunstliefhebbers kunnen hun ogen uitkijken in  
de gezellige binnenstad van Ede. Overal staan 
interessante kunstobjecten met een verhaal en 
galerieën zijn gratis toegankelijk. Het oude centrum 
wordt net zo levendig gehouden als het nieuwe…”

“

Eva van Lenteren – De Telegraaf

Alhoewel ik wist dat er in deze omgeving mooie 
wandelpaden zijn, had ik niet verwacht ook zo veel leuke 
bezienswaardigheden tegen te komen onderweg. De 
Koepel, de Celtic Fields en het Middelpunt van Nederland 
zijn stuk voor stuk de moeite van een bezoekje waard en 
maken een ‘gewone’ wandeling net iets specialer.”

Ik dacht dit gebied 
redelijk te kennen, 
maar ben echt weer 
verrast door nieuwe 
bezienswaardigheden.”

“

Wanda Wandelt 

TESTIMONIALS - FIETSEN

OP DE FIETS!
VERKEN EDE

In en rond Ede liggen veel 
mooie brede, veilige en 
comfortabele fietspaden.  
Deze slingeren door bos en 
heide en liggen langs de 
populaire knooppuntenroutes. 
Eindeloos veel fietsplezier 
voor gezinnen, tourfietsers, 
racefietsers, mountainbikers  
én fijnproevers!

Ontdek
de nieuwste 

routes

“ A must: Explore the Hoge Veluwe National Park
  with the famous free white bicycles!”

Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe



Verken de Hoge Veluwe
op een witte fiets!
De fiets is een ideaal vervoermiddel 
om ruim 40 kilometer aan 
fietspaden in Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe te verkennen. Dat 
kan met een eigen fiets óf met de 
beroemde gratis witte fietsen van 
het Park.

Mountainbiken 
De natuurgebieden zijn bij uitstek 
geschikt om te ontdekken met 
de mountainkbike of ATB. Routes 
voor de liefhebbers van klimmen, 
mul zand en smalle bospaadjes. 
De routes zijn met zorg uitgezet 
in het landschap door natuur- en 
mountainbike experts. MTB-route 
Ede is een uitdagend parcours voor 
zowel beginners als gevorderden. 
De MTB-routes in Otterlo en 
Lunteren zijn spannende routes met 
pittige tracks, steile klimmetjes en 
snelle afdalingen voor gevorderde 
mountainbikers. Ook de enige MTB-
Kinderroute van Nederland vind je  
in Ede!

Even bijtanken!
In Ede neemt het aantal 
oplaadpunten voor de elektrische 
fiets snel toe. Vaak zijn deze – 
heel aangenaam - te vinden bij 
een rustpunt of terras. Kijk voor 
een overzicht op: fietsnetwerk.nl/
fietsoplaadpunten

In Ede, cycle through the purple heather, along 
shifting sands, through pine forests or extensive 
grassy plains. The variety of landscapes in 
such a small area is something unique in 
the Netherlands. The nature reserves in and 
around Ede are also very suitable to discover 
by mountain bike or all-terrain bikes. Climbing 
routes, loose sand and narrow forest paths.

Fiets in Ede over de 
paarse heidevelden, 
langs zandverstuivingen, 
door dennenbossen of 
uitgestrekte grasvlaktes. 
De verscheidenheid 
aan landschappen in 
zo’n klein gebied is iets 
unieks in Nederland.

“In Ede, Otterlo en Lunteren 
 vind je maar liefst 80 km  
  aan mountainbikeroutes!”
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FIETSEN 

Mountainbike Kinderroute, 
Ede (4,5 km) 
Een route speciaal voor kinderen die van 
mountainbiken houden? Deze route vind 
je in Ede en is de eerste mountainbikeroute 
voor kinderen in Nederland. De kinder MTB 
Route is 4.5 kilometer lang en kent kleine 
hoogteverschillen door de bossen. Juist dát 
maakt de kinderfietsroute aantrekkelijk 
voor jonge MTB'ers.

Smaakfietsroutes, in de regio 
(31 tot 42 km)
De smaakfietsroute voeren langs 
verkooppunten en plattelandswinkels in en 
rond de dorpen. Hier vind je ambachtelijke 
streekproducten zoals asperges, wijn, 
blauwe bessen, kalfsvlees, honing en bier. 
Ze zijn er in verschillende varianten.
Tip: neem een flinke boodschappentas mee!

Middelpunt van Nederland,  
Lunteren (41 km)
Spring op je fiets en maak een tocht door de 
bossen en heidevelden naar het Middelpunt 
van Nederland. Langs de route zie je nog vele 
sporen uit het verleden, een stuwwal, Celtic 
Fields, het Wekeromse Zand, middeleeuwse 
engen, een Hessenweg, allemaal sporen 
die iets vertellen over de geschiedenis van 
ons land. Deze route neemt je mee langs de 
belangrijkste bezienswaardigheden in het 
Luntersche Buurtbosch, op de Edese Heide 
en op de Goudsberg naar het geografische 
hart van Nederland.

Smaak van Van Gogh (45 km)
Ook al heeft Vincent van Gogh hier nooit 
gewoond, hij is toch verbonden met de 
regio. Met maar liefst 90 schilderijen en 
180 tekeningen heeft het Kröller-Müller 
Museum de op een na grootste Van 
Goghverzameling ter wereld. Zijn stillevens 
zijn een bron van inspiratie voor restaurants 
in de regio. Stap op de fiets en maak kennis 
met de Smaak van Van Gogh. Deze route 
brengt kunst, natuur, historie en voedsel op 
unieke wijze bij elkaar!

Militair Erfgoed, Ede/Arnhem 
(59 km) 
Militairen en de Veluwe zijn al zeker 
honderdvijftig jaar onafscheidelijk. Ga mee 
terug in de tijd en fiets langs de plekken 
die herinneren aan de militairen op de 
Veluwe. Fiets langs de zeven kazernes 
van Ede en volg het spoor van de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens deze route kom 
je ook over de plek waar in de Tweede 
Wereldoorlog hard is gevochten voor de 
Nederlandse vrijheid. Op de Ginkelse Heide 
zijn zo’n 2.000 parachutisten geland.

5 FANTASTISCHE 
FIETSROUTES

Kijk voor meer fietsroutes op:  
bezoek-ede.nl/natuur-actief/routes



Meer informatie: 
www.bezoek-ede.nl/militair-toerisme
www.ede.nl/airborne
www.airborne-region.nl
www.platformmhe.nl
www.liberationroute.nl
www.visitveluwe.nl/airborne

Airborne Luchtlandingen 
en Herdenking 
Elk jaar in september wordt 
stilgestaan bij deze gebeurtenis 
tijdens de Airborne Luchtlandingen 
en Herdenking. De kern van het 
evenement is de herdenking bij het 
Airborne monument.

HERBELEEF
DE MILITAIRE 
GESCHIEDENIS
Ede neemt een bijzondere plaats 
in als het gaat om militaire 
historie. In september 1944 vond 
de belangrijkste gebeurtenis 
plaats. Tijdens operatie Market 
Garden landden er zo'n 2.000 
geallieerde parachutisten op de 
Ginkelse Heide. Dit in een poging 
om de bruggen bij Arnhem te 
veroveren. 

Smederij: Platform 
Militaire Historie Ede
In de voormalige Smederij van 
het leger is nu een bijzonder 
informatiepunt gevestigd. De 
Smederij biedt een vaste collectie 
en regelmatig een wisselexpositie. 
Vanuit deze locatie vertrekken ook 
de ‘Battlefieldtours’ naar locaties in 
de regio.  

Landmark ‘Vensters op 
het verleden’
Op de Ginkelse Heide, naast de 
schaapskooi, staat het landmark 
‘Vensters op het verleden’. Dit vertelt 
het verhaal van dropzone Y. Zo heette 
de dropzone in 1944 waar de para’s 
landden op de Ginkelse Heide. Het 
landmark vormt ook het startpunt 
voor routes die langs bijzondere 
plekken met indrukwekkende 
oorlogsverhalen voeren. 

Museum Deelen 
Museum Deelen is de voormalige 
vliegbasis van de voormalig 
Duitse 'Gefechtsstand' en kreeg 
recent de monumenten-status. 
Maquettes, originele films, foto's, 
bodemvondsten en militaire 
voorwerpen tonen de historie 
van Vliegbasis Deelen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Centraal in 
het museum staan de Nachtjacht 
1940-1945 en de luchtslag boven 
Gelderland. 

Historische Collectie 
Korps Nationale Reserve
De collectie geeft een beeld van de 
vrijwillige militaire inzet van burgers 
ter bescherming van Nederland. 
Een tentoonstelling van uniformen 
en voorwerpen, zoals geweren en 
vaandels die zijn ingezet door de 
Schutterij, de Vrijwillige Landstorm 
van de Koninklijke Landmacht, de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm en 
het Korps Nationale Reserve.

Militairy tourism in Ede
The story of the 2,000 Allied airborne troops 
that landed on the Ginkelse Heide in 1944 is 
known by many. Lesser known is the history 
of Operation Pegasus, Fliegerhorst Deelen and 
the role of the world-famous Kröller Müller 
art museum in World War II. The military 
architecture is another intriguing feature, 
the former garrison area of Ede contains 10 
buildings, showing more than 100 years of 
Dutch military architecture and illustrates the 
development of the Dutch army. 

MILITAIRE HISTORIE
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ONTDEK DE SPOREN 
VAN HET MILITAIRE 
VERLEDEN.
Militaire locaties die 
een bezoek waard zijn. 
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MIDDELPUNT
DIT IS HET

VAN NEDERLAND

Wat is er te zien? 
Het totale gebied beslaat 1500  
hectare en is zeer geschikt 
om wandelend of fietsend te 
ontdekken.  
De bezienswaardigheden op  
een rij: 

•  Het Middelpunt van Nederland
•  De Tijdlijntrap 
•  Pinetum De Dennenhorst 
•  Luntersche Buurtbosch 
•  Uitkijktoren De Koepel 
•  De Germaanse put 
•  Uitkijkpunt De Hessenhut 
•  De Grote Zandgroeve 
•  Celtic Fields en IJzertijdboerderij
•  Wekeromse Zand

Central Netherlands
On the Goudsberg, the geographical heart of the 
Netherlands is located in the forests of Lunteren, a 
location that is full of historical treasures; such as Celtic 
Fields, a pinetum and De Koepel observation tower.

www.middelpuntvannederland.nl

Bij de Lunterse Goudsberg ligt het 
geografische hart van Nederland; 
een gebied met zeldzame 
natuurlijke, cultuurhistorische en 
geologische kwaliteiten. Hier zijn 
veel sporen uit het verleden te 
vinden: de stuwwal uit de laatste 
IJstijd, het grootste Celtic Field van 
Nederland, de Germaanse put uit de 
IJzertijd, de middeleeuwse engen, 
één van de weinige nog actieve 
stuifzandgebieden in Europa, de 
langste nog zichtbare wildwal van 
Nederland, een Hessenweg, het 
Luntersche Buurtbosch, de vele 
zandgroeves en grindgaten uit de 
meer recente geschiedenis. 

MIDDELPUNT VAN NEDERLAND

Rond 1950 is uitgerekend dat het 
geografisch middelpunt van Nederland 
boven op de Lunterse Goudsberg ligt. 
Deze plek is toen gemarkeerd met drie 
grote zwerfkeien. 

Bezoek op het Celtic Field 
een ‘spieker’; een boerderij 
uit de IJzertijd 

Bij elke highlight staan speciale 
‘kijkers’ die de bezoekers meer 
vertellen over de plek. 

Bij helder weer is de Utrechtse 
Heuvelrug, de Lange Jan van 
Amersfoort en soms zelfs de Dom  
van Utrecht te zien vanaf De Koepel. 



WORLD 
FOOD
CENTER Sinds 2020 staan de hekken 

open en heeft het gebied een 
aantrekkingskracht op innovatieve 
foodbedrijven, inwoners, 
voedselliefhebbers en wandelaars. 

Prachtige binnen- en buitenlocaties 
bieden plaats aan evenementen, 
congressen en festivals - zoals 
het succesvolle FoodUnplugged 
en Lepeltje Lepeltje. Alles draait 
om voedsel op het 28 hectare 
grote World Food Center dat zich 
ontwikkelt tot dé voedsel hotspot 
van Nederland. 

Naast nieuwe bedrijfsgebouwen, 
een hotel- en congrescentrum en 
woningen verrijst in 2023 als kers op 
de taart een thema-attractie over 
voedsel die bezoekers meeneemt 
op een avontuurlijke reis door de 
wereld van ons dagelijks eten. Op 
het World Food Center gaan wonen, 
samenwerken, spelen, ontdekken, 
innoveren en zakendoen hand in hand 
onder het motto: we feed each other.

Een gebied met 
aantrekkingskracht

In 2023 arises a themed attraction  
about food which takes visitors on  
an adventurous journey through  
the world of our daily food.

Wie in Ede “Food” roept, denkt 
meteen aan het World Food Center. 
Een bruisend nieuw stadsdeel dat tot 
2010 door defensie werd gebruikt als 
kazerneterrein. Honderd jaar lang was 
deze schitterende plek aan de rand van 
de Veluwe afgesloten voor het publiek. 

WORLD FOOD CENTER - DE HEIDE

De bloeiende heide is elk jaar 
een bijzonder tafereel waar  
veel mensen op afkomen.  
Het paarse landschap is dan 
ook een prachtig gezicht.

ALS DE HEIDE 
BLOEIT...

Wat is heide?
Heide is een verzamelnaam voor verschillende soorten struiken 
uit de heifamilie. In Ede vinden we naast struikheide en dopheide 
ook de zeldzamere kraaiheide en lavendelheide. 

Wanneer bloeit de heide?
De heide bloeit van half augustus  
tot half september. Dat is ook meteen 
de mooiste tijd om van de paarse 
heidevelden in Ede te genieten. 
De mooiste heidewandelingen: 
•  Deelerveld 
•  Planken Wambuis 
•  Ginkelse Heide 
•  Het Nationale Park De Hoge Veluwe

When the heather blooms...
The flowering heather is a special scene every 
year that attracts many people. The purple 
landscape is, therefore, a beautiful sight.

When does the heather bloom in Ede?
The heather in Ede flowers from mid-August 
to mid-September and is also the best time 
to enjoy the purple moors too. The most 
beautiful heather walks: 
•  Deelerveld
•  Planken Wambuis
•  Ginkel Heath
•  Hoge Veluwe National Park



Blijf ook eens een nachtje slapen in Ede. 
Bijvoorbeeld bij de boer, in het bos of juist 
in het centrum van een dorp.

SLAPEN
IN EDE

HEIDEWEEK - SLAPEN

The Heideweek is one of the biggest annual events in 
Gelderland. In a week full of festivities, Ede celebrates the 
heather’s flowering time.

“Blijf eens een nachtje slapen bij de boer,  
  in het bos of in een dorpscentrum.”

EDE MAGAZINE   29

HEIDEWEEK 
IN EDE
De Heideweek is dé jaarlijkse mega-
grote feestweek in Ede, waarin 
verspreid over alle dorpen grote en 
kleine evenementen plaatsvinden  
voor jong en oud. Enkele hoogte-
punten zijn de Heide-optocht, 
spectaculaire live optredens,  
de Vlegeldag, de Oud Lunterse dag, 
het Vliegerfeest, Fantasieland en  
de Heideweek Culinair & Uitmarkt.

Wanneer is de Heideweek?
Eind augustus, tijdens de bloeitijd van 
de heide, vinden er verspreid door de 
gemeente Ede meer dan 70 evenementen 
plaats. De Heideweek is daarmee één van 
de grootste evenementen van Gelderland. 
Veel van deze evenementen zijn ook nog 
eens kosteloos te bezoeken.

Heidehoogheden  
Calluna & Erica
Tijdens de Heideweek is een grote rol 
weggelegd voor de Heidehoogheden. 
In die week krijgen Heidekoningin 
‘Calluna’ en Heideprinses ‘Erica’ de 
zeggenschap overgedragen van de 
burgemeester en vormen zij het 
gezicht van de gemeente Ede. Op 
Kroningsavond zit die taak erop en 
worden de nieuwe Heidehoogheden 
bekendgemaakt.

Weetje! 
Calluna is de naam van struikheide en 
Erica van dopheide.

In Ede vind je meerdere hotels, 
variërend van eenvoudig tot zeer 
luxe, in een dorp of juist midden 
in de natuur. Op zoek naar meer 
persoonlijke aandacht? Kom dan 
overnachten in een bed & breakfast 
in Ede.

Echt slapen in de natuur? 
Dat kan op één van de vele 
campings. Er zijn grootschalige 
familiecampings met veel 
faciliteiten, maar ook minicampings 
in het groen of bij de boerderij. Ook 
prachtige bungalowparken, met tal 
van goede voorzieningen, vind je 
volop in de gemeente Ede. 

Bijzonder slapen in Ede?
Wat te denken van tiny houses 
bij Droompark de Zanding, een 
pipowagen bij Boerderij Mossel of 
De Kleine Pol, boomhutten bij de 
Wije Werelt, mooie Natuurhuisjes in 
het bos of slapen tussen de paarden 
bij De Woelige Stal.

Spend the night in Ede
Are you planning a visit to Ede soon? 
Stay overnight at the third largest tourist 
destination on the Veluwe.
At the farm, in the forest or in the heart of 
a village.

Foto: Bert Vos

Foto: Bert Vos



Ede ligt in het hart van de Foodvalley; de 
regio waar dagelijks hard wordt gewerkt aan 
de voedselvoorziening van morgen. Boeren, 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden in 
de regio werken nauw samen en lopen voorop 
in het ontwikkelen van gezonde voeding en 
duurzame productietechnieken. Het kennis- 
en innovatiecluster rondom Wageningen en 
Ede vormt daarmee het hart van Foodvalley.

Rechtstreeks bij de bron 
De smaak van Ede proeven? 
Dat kan bij talloze initiatieven 
waar échte streekproducten 
worden gemaakt en verkocht. 
Bij verschillende boerderijen en 
plattelandswinkels koop je eerlijke 
producten, rechtstreeks bij de 
boer of kweker. Dit zijn producten 
uit de regio van biologische en 
traditionele teelt die met aandacht 
voor mens, dier en milieu tot stand 
zijn gekomen. En dat proef je terug.

Food beleven in Ede
In Ede kun je voedsel écht beleven! Bijvoorbeeld 
tijdens een bezoek aan  bijzondere bedrijven en 
evenementen.  

Ontdek bij Het SmaakPark een eetzaal, kookschool, 
foodlab, kooktheater en voedselpark in één. Dit is 
de plek waar allerlei workshops en events georga-
niseerd worden waarbij je meer leert over voedsel. 
Meer interesse in wild? Bij Wildwinkel Leendert 
Houweling ga je culinair en actief genieten van 
de Veluwe met o.a. kookworkshops en excursies. 
Kijk op de website voor een actueel overzicht aan 
food-events.

FOODVALLEY
EDE IN DE
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FOOD

Tip! Smaakfietsroutes langs verkooppunten en 
plattelandswinkels. Hier vind je ambachtelijke 
streekproducten zoals asperges, wijn, blauwe 
bessen, kalfsvlees, honing en bier. Meer info op 
bezoek-ede.nl 

Ede is in the heart of the Foodvalley; the 
region where we work with determination 
every day for the food supply of tomorrow. 
Farmers, companies, knowledge 
institutions and governments in the region 
work closely together and are at the 
forefront of developing healthy food and 
sustainable production techniques. 
The knowledge and innovation cluster 
around Wageningen and Ede is at the 
heart of Foodvalley.
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WANDELEN
IN EDE

Tip! Wandelnetwerk Goudsberg bestaat 
uit 9 knooppunt wandelroutes die 
Lunteren, Wekerom en Ede verbinden. 
 

Met een oppervlakte van maar liefst 
32.000 hectare en de meest diverse 
natuurgebieden van Nederland, is er  
voor wandelaars genoeg te ontdekken 
en genieten in en rond Ede. Ga op 
pad met een route of gids en verken 
het gebied met een klompenpad, 
historische wandelroute, wildexcursie 
of wandelroute.

With an area of no less than 32,000 
hectares and the most diverse nature 
reserves in the Netherlands, there is 
plenty for walkers to discover and 
experience in and around Ede.

Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe

WANDELEN

Tip! Het Natuurcentrum Veluwe aan de 
Ederheide is een mooi startpunt voor 
excursies en wandelingen in de natuur. 
De stichting organiseert het hele jaar 
interessante wandelactiviteiten.

Wandelen op de Hoge 
Veluwe 
Wandelen in Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe kan op veel 
manieren. Je kunt kiezen voor een 
eigen route, een uitgestippelde 
route volgen via paaltjes en 
symbolen of je kunt deelnemen 
aan lange-afstandsroutes en 
themawandelingen.

Klompenpaden in Ede 
Klompenpaden staan garant 
voor de mooiste wandelingen 
op de Veluwe. Wandelend over 
landgoederen, herstelde historische 
paden en dwars door boerenland 
is er genoeg te ontdekken en 
beleven. Geniet tijdens een 
klompenpaden-wandeling van 
rust, kleinschaligheid en de 
combinatie van cultuur en natuur. 

Rolstoeltoegankelijke 
wandelroutes 
Het landschap van de Veluwe 
bestaat grotendeels uit 
zandgronden en heidevelden. 
Daarom heeft de gemeente Ede 
een aantal verharde wandelroutes 
aangelegd voor rolstoelgebruikers 
en scootmobielen.

Wild & Wandelen in Ede 
De herfst is het perfecte 
moment om de Gelderse 
Big Five te spotten. Ga met 
de boswachter op pad en op 
zoek naar edelherten, reeën, 
zwijnen, vossen en moeflons. 

“Ede telt 1265 kilometer 
 aan wandelroutes.”
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ETEN &
DRINKEN
IN EDE Bij een bezoek aan Ede heb 

je de keuze uit ontzettend 
veel uitstekende restaurants, 
lunchrooms en eetcafés. 

Getipt door Michelin:
• Het Koetshuis in Bennekom (1 ster)
• Cèpes in Otterlo
• Planken Wambuis in Ede

Getipt door Gault Millau:
• Stam in Ede
• Pomphuis in Ede

Foto: Cèpes 

ETEN & DRINKEN

This is where you
can have the real 
Dutch pancakes! 

Pannenkoeken eten in Ede 
Na een dag ravotten in het 
bos, fietsen over de hei of een 
andere activiteit in de regio, 
smaakt er niets lekkerder dan 
een grote pannenkoek. In Ede 
en omgeving vind je 5 sfeervolle 
pannenkoekenrestaurants. 

•  Pannenkoeken- & Partyboerderij 
Kernhem in Ede

• De Panorama-Hoeve in Bennekom 
• Het Uilenbos in Lunteren 
•  Pannenkoekenhuis de Langenberg 

in Ede
• Klein Zwitserland in Ede
• Bloem Pannenkoeken in Ede

Wild & streekproducten 
Ede staat bekend om de mooie 
streekproducten zoals wild. En daar 
kun je volop van genieten in het 
gebied. Vooral het najaar is de tijd 
van wildgerechten. Heerlijk na een 
herfstwandeling genieten van een 
knapperend vuurtje en een heerlijke 
stoofpot of wildbraad… Bij veel 
restaurants en locaties staat in deze 
periode een ruime keuze aan wild 
op de kaart, ook worden meerdere 
wildfairs gehouden

Smaakfietsroutes in Ede
Fietsen langs ambachtelijke 
streekproducten? Verken de 
speciale Smaakroutes en proef 
zuivel, vlees, brood, vruchten, bier, 
verse sap, honing en meer… 
Welke van de vier routes gaat  
het worden? 

Waar eet je wild in Ede? 
Een selectie:  
•  De Planken Wambuis 
•  Cèpes 
•  Restaurant het Pomphuis 
•  De Waldhoorn 
•  De Wever Lodge 
•  Het Koetshuis 
•  De Lunterse Boer

This is where they 
serve different types 
of game in Ede

Kijk voor deze en 
meer adressen 
op bezoek-ede.nl 

Waar in Ede kun je bijzonder goed eten? 
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De afwisselende natuur 
rondom Ede leent zich 
uitstekend om er met  
een paard op uit te gaan. 

PAARDRIJDEN
IN EDE

“ In en rondom Ede ligt een 
netwerk van 200 km aan 
ruiter- en menpaden in één 
aaneengesloten stuk natuur.” 

Horse riding in Ede 
The diverse nature around Ede is 
ideal for horse riding and there is a 
large network of bridle paths within 
a continuous stretch of nature. The 
equestrian routes around Ede are 
located on the Ginkelse Heide, as well 
as in the Hoge Veluwe National Park. 

36   EDE MAGAZINE

Er is een groot netwerk van 
ruiter- en menpaden in een 
aaneengesloten stuk natuur. De 
ruiterroutes rond Ede liggen op de 
Veluwe en zijn in eigendom van 
gemeente Ede, Staatsbosbeheer, 
Geldersch Landschap en Kastelen, 
Natuurmonumenten, Defensie, 
Stichting Het Luntersch Buurtbos 
en particuliere landgoedeigenaren.
Bijna alle paden zijn voor zowel 
ruiters als menners geschikt. Een 
route kun je eenvoudig uitstippelen 
aan de hand van knooppunten op 
bezoek-ede.nl/paardrijden.

Paardrijden in  
Het Nationale Park  
De Hoge Veluwe 
Begin een buitenrit in Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe bij één van de 
drie ingangen van het Park: Otterlo, 
Hoenderloo of Schaarsbergen. De 
routes in het park zijn gemarkeerd  
met paaltjes, voorzien van een 
afbeelding met een hoefijzer. Ook 
met een aanspanning kunt u het 
Park verkennen. De ruiterpaden zijn 
daarvoor minder geschikt, maar 
een tocht maken kan ook over de 
rustige autowegen van het Park. 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
telt 45 kilometer aan ruiterpaden, 
verbonden met 13 knooppunten.

PAARDRIJDEN

Tip! Bezoek Concours Hippique  
op Hemelvaartsdag in Bennekom; 
het oudste hippische sportevenement 
van Nederland!

Wild zien te paard
De kans op het zien van een 
edelhert, wildzwijn, moeflon of ree  
is groter vanaf een paard.   

Dagtocht Ginkelse Heide 
Maak een buitenrit van 25 km over de 
Ginkelse Heide. De brede zandpaden 
zijn zeer geschikt om lekker te 
galopperen. In het zuidelijke deel ligt 
een mooi kronkelpad.

Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe
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Bronsttijd
De bronsttijd in september is een 
spectaculair moment. Vooral het 
burlen van de edelhert-mannetjes 
is zeker een aanrader om mee te 
maken. Tijdens de bronsttijd worden 
op speciale excursies georganiseerd. 
Kijk voor deze activiteiten op 
bezoek-ede.nl. 

Wild op je bord
Het najaar is ook de tijd van 
wildgerechten. Heerlijk na een 
herfstwandeling genieten van een 
knapperend vuurtje en een lekkere 
stoofpot of wildbraad. Bij veel 
restaurants en locaties staat in deze 
periode een ruime keuze aan wild 
op de kaart. Ook worden meerdere 
wildfairs georganiseerd.

WILD

Face to face with the Big Five!
With an area of no less than 32,000 hectares 
and the most diverse nature reserves in the 
Netherlands, there are excellent walking and 
wildlife spotting opportunities in Ede. Go out with 
a ranger or choose your path, a great chance to 
see a red deer, roe deer, wild boar, fox or mouflon.

Met een oppervlakte van maar 
liefst 32.000 hectare en de meest 
diverse natuurgebieden van 
Nederland, is het goed wandelen en 
wild spotten in Ede. Ga op pad met 
de boswachter of kies je eigen pad. 

Meer kans?  
Wandel eens naar een wildobservatiepost. 
Op deze prachtige plekken midden in de 
natuur is het goed uitrusten en… genieten!

Oog in oog met de 
Gelderse Big Five! 
• Edelhert
• Ree
• Zwijn
• Vos 
• Moeflon

Foto’s: Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe

WILD - SHOPPEN

SHOPPEN
IN EDE

You can shop well in Ede. There 
are lovely fashion boutiques, shops 
with exclusive lifestyle products 
and many other unique addresses 
in the various villages. Visit a local 
market, taste local products and 
enjoy the atmosphere.

In Ede kun je goed winkelen.  
Zo zijn er in de verschillende 
dorpen mooie modeboetiekjes, 
winkels met bijzondere 
lifestyleproducten en genoeg 
andere unieke adresjes te vinden. 
Proef er lokale producten en 
geniet van de sfeer. 

Kijk voor een actueel 
overzicht op bezoek-ede.nl

Markten & fairs 
Ook zijn er in de zomermaanden  
veel braderieën en fairs in Ede.
 
Welke markten zijn er wanneer 
en waar in de gemeente Ede?
 • Ede Centrum
  Maandag 8.00 - 13.00 uur  
 • Wekerom  
  Woensdag 8.30 - 12.30 uur   
• Ede Stadspoort 
  Donderdag 8.00 - 13.00 uur   
• Ederveen  
  Vrijdag 7.00 - 12.30 uur  
• Bennekom  
  Vrijdag 8.00 - 13.00 uur   
• Ede Centrum  
  Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Binnenstad  
met potentie
Ede is in 2021 verkozen 
tot ‘Binnenstad 
met Potentie’. De 
herinrichting van het 
Marktplein in Ede en 
de vergroening van 
de binnenstad waren 
doorslaggevend.
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EDE BEZOEKEN
MET KINDEREN

In Ede is er het hele jaar genoeg te doen voor 
kinderen. Kies jij voor natuur en actief of ga je 
liever naar de film, een workshop of theater? 
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EDE BEZOEKEN MET KINDEREN
Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Visiting Ede with children
Ede has plenty to do for children 
throughout the year. Choose 
nature and activities or would you 
rather go to the movies, theatre or 
a workshop? The choice is yours. 

Speeltuinen in Ede
•  Speeltuin De Korenbloem, Ede
•  Indoor speelparadijs Monkey Town, Ede  
•  Speeltuin naast Kinderboerderij  
  De Oude Hofstede, Ede
•  Landgoed Kernhem, Ede
  (Pannenkoekenboerderij)
•  Het Uilenbos, Lunteren
  (Pannenkoekenhuis)
•  De Panorama-Hoeve,  
  Bennekom (Pannenkoekenhuis) 
•  Houtzagerij in Otterlo met 
  OERRR speelnatuur van
  Natuurmonumenten
• Trampolinepark Jump XL Ede

Lekker naar buiten! 
Voor kinderen is er veel te beleven in de 
natuur rond Ede. Verken de heide en 
de bossen op een fiets of ren je rot over 
het stuifzand. Je kunt er ook speuren 
naar herten, reeën, wilde zwijnen en 
moeflons. Tips? Bekijk dan de activiteiten 
van Natuurcentrum Veluwe en Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe. 

Een duik nemen in Ede?  
Op Droompark de Zanding in Otterlo 
kun je genieten van een heerlijk 
zandstrand aan het natuurmeer. Kies 
je liever voor een zwembad in de 
buitenlucht? Dan is De Vrije Slag in 
Bennekom, het Bosbad in Lunteren of 
het Natuurzwembad De Peppel een 
echte aanrader. Bij slechter weer en in 
de winter kun je terecht bij Zwembad De 
Peppel in Ede.

Deze musea zijn écht  
heel leuk
•  Het Nederlands Tegelmuseum: 

speurtocht en een eigen tegeltje 
maken

•  Museonder: verken de wereld ónder  
je voeten

Theater, knutselen  
en cultuur
Naar het theater gaan is een onvergete-
lijke ervaring! Bij Cultura in Ede vind je 
volop aanbod. Ook in het grootste open-
luchttheater van Nederland vinden leuke 
kindervoorstellingen plaats.  
Lekker knutselen? Dat kan bij de Kunst-
factorij in Bennekom.

Naar de bios
Pathé Ede is een supergrote bioscoop 
met maar liefst 9 zalen. De hele week 
draaien hier kinderfilms en in de 
vakanties nog wel meer. Kinderen van 11 
jaar of jonger kunnen bij Pathé met een 
voordelig Kinderticket naar de bioscoop.
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DE KUNST
Laat je verrassen door 
buitenkunst in Ede! 
Gewoon in het centrum 
van de dorpen, in de 
natuur, bij musea, maar 
ook op onverwachte 
plekken…

LIGT OP STRAAT

Foto:  Kröller-Müller Museum, Wieneke Hofland

CULTUREEL/BUITENKUNST

The art is on the street
Be surprised by outdoor art in Ede! In 
the middle of the villages, in nature, near 
museums, and also in unexpected places. 
You will find a lot of impressive street art, 150 
works of art and monuments in the open air. 
Visit the world-famous sculpture garden of 
the Kröller-Müller Museum and enjoy works 
of art in the Hoge Veluwe National Park.

150 buitenkunstwerken 
In Ede en omliggende dorpen 
ligt de kunst letterlijk op straat. 
Ontdek de beelden, tableaus en 
kunstwerken op pleinen, rotondes, 
plantsoenen, schoolpleinen en 
straten. Ook vind je vele oorlogs- en 
herdenkingsmonumenten. Er zijn 
in totaal zo’n 150 kunstwerken te 
vinden in de gemeente Ede. 

Streetart in Ede 
Gratis kunst op bijzondere plekken? 
Dat vind je genoeg in Ede. Van 
kleurrijke tunnels tot graffiti op 
gebouwen: deze streetart is echt 
de moeite waard. Een belangrijke 
initiatiefnemer hierbij is Poppodium 
Astrant. 

Wereldberoemde 
beeldentuin 
Het Kröller-Müller Museum bezit één 
van de grootste beeldentuinen van 
Europa. Verspreid door de 25 hectare 
grote tuin, staan ruim 160 moderne 
sculpturen van beeldbepalende 
kunstenaars. Denk aan werken 
van Aristide Maillol en Jean Dubuffet 
tot Marta Pan en Pierre Huyghe. 
Twee paviljoens van Aldo van 
Eyck en Gerrit Rietveld sieren de 
tuin: juweeltjes uit de jaren '60 die 
hier opnieuw een plaats hebben 

gekregen. De tuin is het hele jaar 
open en ademt elk seizoen een 
andere sfeer.

Kunst in Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe
Midden in de natuur van Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe 
tref je veel bijzondere kunstwerken. 
Alles wat gebouwd is én aan kunst 
is neergezet in het Park heeft 
een reden. Helene Kröller-Müller 
wilde iets neerzetten voor de 
gemeenschap: gebouwen, beelden 
en kunst die samenhangen met 
de omgeving. Dit heeft geleid tot 
tal van objecten door het hele 
Park. De meeste staan op een 
monumentenlijst.
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MUSEA IN EDE
NATUUR / NATURE
De Passiflorahoeve – Vlindertuin 
Bewonder de wereld van rups tot vlinder  
in 5 verschillende vlindertuinen. De 
prachtige Europese en tropische vlinders 
worden omringd door kleurrijke  
passiflora’s, orchideeën, aristolochia’s  
en vele andere planten. 
Admire the world of caterpillars and butterflies  
in 5 different butterfly gardens. 
Oud Willigerweg 1, 6732 GB Harskamp
(alleen geopend in de zomermaanden) 

Het Museonder 
Een verrassende kijk op alles wat er 
onder het aardoppervlak leeft en wat 
daar vroeger huisde. Museonder is het 
eerste ondergrondse museum ter wereld, 
gevestigd in het Bezoekerscentrum van  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Museonder, the world’s first underground museum in 
the Visitor Center of the Hoge Veluwe National Park.
Houtkampweg 9 c, 7352 TC Otterlo

CULTUUR & HISTORIE / 
CULTURE & HISTORY
Het Nederlands Tegelmuseum
De grootste en meest veelzijdige collectie 
Nederlandse wandtegels en tegeltableaus 
vanaf de late Middeleeuwen tot 
hedendaagse keramiek. 
The largest and most versatile collection of Dutch  
wall tiles and tile panels.
Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo

Historisch Museum Ede 
Het Historisch Museum Ede beheert 
een schat aan informatie, objecten en 
schilderijen van historisch Ede. De collectie 
is digitaal te bewonderen, maar het 
museum heeft ook regelmatig tijdelijke 
exposities in Cultura of elders in Ede. 
Discover the history of Ede.
Molenstraat 45, 6711 AW Ede

MUSEA

Kijk & Luistermuseum
De collectie omvat 250 zelf-spelende 
muziekinstrumenten, zoals draaiorgels, 
straatpiano’s, speeldozen en speelkasten. 
Daarnaast laten historische voorwerpen  
en textielobjecten meer zien over het 
verleden van deze streek. 
250 self-playing musical instruments, historical  
and textile objects.
Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom

Museum Lunteren
Een diverse collectie ansichtkaarten, 
schilderijen, en knipmutsen met een 
historische kijk op de regio. Daarnaast  
biedt het museum wisselende exposities. 
A diverse collection with a historical view of the region.
Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren

Historische Collectie Korps  
Nationale Reserve
Ontdek de geschiedenis van het Korps  
Nationale Reserve. Deze collectie brengt  
de vrijwillige militaire inzet van burgers  
ter bescherming van Nederland in beeld. 
The collection illustrates the voluntary military 
deployment of civilians.
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp

Museum Deelen
Ontdek meer over de geschiedenis van 
vliegbasis Deelen met in het bijzonder 
aandacht voor de luchtoorlog boven 
Nederland in 1940-1945.
Discover more about the history of Deelen Air Base.
Delenseweg 20, 6877 AE Deelen

KUNST / ART
Kröller-Müller Museum
De unieke combinatie van kunst, natuur 
en architectuur staat garant voor een 
bijzondere ervaring. Het museum bezit  
de tweede grootste Van Gogh-verzameling 
ter wereld met bijna 90 schilderijen en  
ruim 180 tekeningen. 
The second-largest Van Gogh collection in the world.
Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo

No fewer than 10 museums can be visited in Ede;  
from history to nature and from art to creative.

www.bezoek-ede.nl/cultuur/musea
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KRÖLLER-
MÜLLER
MUSEUM

Ín Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
ligt ook het Kröller-Müller Museum en 
haar indrukwekkende beeldentuin. 
Bewonder in het museum de kunst-
werken van onder meer Van Gogh, 
Claude Monet, Georges Seurat, 
Pablo Picasso en Piet Mondriaan. 
Buiten staan ruim 160 sculpturen van 
beeldbepalende kunstenaars; van  
Aristide Maillol tot Jean Dubuffet,  
van Marta Pan tot Pierre Huyghe.

Van Gogh 
Het Kröller-Müller Museum 
heeft de op één na grootste 
Van Gogh-verzameling ter 
wereld: bijna 90 schilderijen en 
ruim 180 tekeningen. In de Van 
Gogh Galerij zijn in wisselende 
opstelling circa 40 werken van 
Vincent van Gogh te zien. 

Eén van Europa's 
grootste 
beeldentuinen 
De beeldentuin van het 
Kröller-Müller Museum is een 
buitenzaal van 25 hectare waarin 
moderne beeldhouwkunst een 
natuurlijke bestemming vindt. 
Het is zelfs één van de grootste 
beeldentuinen van Europa. 
De tuin is het hele jaar open 
en ademt elk seizoen een 
andere sfeer.

Tip! Combineer het 
museum met een  
bezoek aan het Jachthuis 
Sint Hubertus, het 
Museonder, een 
wandeling of fietstocht.

Voor het hele gezin 
Ook voor kinderen is er genoeg 
te doen. Het museum biedt 
spellen, boeken en activiteiten 
om het museum beter te leren 
kennen. De beeldentuin is 
perfect om te liggen, rennen  
of gezellig te picknicken. 

Visit the Kröller-Müller Museum in the 
Hoge Veluwe National Park. Here you 
will find the second-largest Van Gogh 
collection as well as works by Claude 
Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso 
and Piet Mondriaan. Outside in the 
sculpture garden are more than 160 
sculptures by image-defining artists; 
from Aristide Maillol to Jean Dubuffet, 
from Marta Pan to Pierre Huyghe.

Auto
Ede ligt in Gelderland, centraal 
in Nederland en is met de auto 
makkelijk bereikbaar via de A12 of 
de A30.

Internationaal
De Nederlandse luchthavens 
Amsterdam Schiphol, Rotterdam The 
Hague Airport en Eindhoven Airport 
liggen op een uur rijden afstand.

BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer
Ede is zeer goed bereikbaar met de 
trein vanaf Arnhem (10 minuten), 
Utrecht (25 minuten) en Amersfoort 
(35 minuten). De gemeente Ede telt 
vier treinstations: Ede-Wageningen, 
Ede-Centrum, Lunteren en 
Veenendaal-De Klomp. Vanaf 
station Ede-Wageningen vertrekken 
bussen naar de omliggende dorpen. 

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM - BEREIKBAARHEID

Impressie toekomstig station Ede-Wageningen (naar verwachting gereed in 2024)
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