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Park Paviljoen 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Gastvrij paviljoen voegt belevenis toe aan nationaal park





Het Park Paviljoen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe opende in de zomer van 
2019 zijn deuren. Het nieuwe gebouw, ontworpen door architectencombinatie De 
Zwarte Hond/Monadnock, is een markant oriëntatiepunt midden in het bos en vormt 
de uitvalsbasis voor een dagje Hoge Veluwe. Het biedt bezoekers een gastvrij onthaal 
en voegt een belevenis toe aan het Park.

De architecten wilden het gebouw een vanzelfsprekend onderdeel maken van het land-
schap en de parkervaring. Dat is niet alleen terug te zien in het ontwerp zelf, maar ook 
in de samenwerking met de landschapsarchitect en de licht- en interieurontwerpers. In 
de langgerekte en gebogen centrale ruimte – met op koude dagen aan het eind een 
knapperend haardvuur – kan de bezoeker zich verwonderen over de lichtprojecties 
op het gewelfde plafond. Dit ‘licht zoals dat door een bladerdak valt’ vormt een mooie 
eenheid met de hoge eikenhouten lambrisering over de volle lengte. Het hele gebouw 
reflecteert de directe verbondenheid met de omringende natuur van De Hoge Veluwe. 
In het paviljoen zijn een restaurant, een parkwinkel en educatie- en ontvangstruimten 
gehuisvest. Het Park Paviljoen is een belangrijke stap in de grootschalige vernieuwing 
van het centrumgebied van het park, op basis van een landschapsplan van H+N+S 
Landschapsarchitecten.

‘Landhuis’ op een open plek in het bos
Nationaal park De Hoge Veluwe is niet alleen een 5.400 hectare groot natuurgebied, 
maar ook het thuis van jachtslot Sint-Hubertus en het Kröller-Müller Museum. Bezoek-
ers kunnen er genieten van natuur, kunst en architectuur. Het Park Paviljoen ligt op een 
open plek in het hart van het park en doet denken aan een landhuis. Bij benadering 
vanaf de kopse zijde is het silhouet van het gebouw – de herkenbare dubbele kap – al 
van veraf tussen de bomen door te zien. Daarachter ontwikkelt het gebouw zich tot een 
bijzondere gebogen vorm, met een meer intieme schaal.
Een grote glazen gevel over de hele lengte biedt een magnifiek zicht op de prachtige 
omgeving. Juist hier is het grote gebouw bescheiden en van menselijke maat, van-
wege de lage dakrand. Langs de glaswand strekt zich de centrale ruimte uit, een grote 
‘woonkamer’ met centraal een stijlvolle trap en aan het eind de grote haard. Hierin, 
onder het imposante gebogen plafond, zijn de informatiebalie, de parkwinkel en het 
restaurant te vinden. Het Park Paviljoen is een welkome, intieme plek waar bezoek-
ers van het park na een lange wandeling in het restaurant kunnen ontspannen, in een 
zithoek een drankje kunnen nuttigen, of kunnen uitrusten in de zon met uitzicht op de 
omringende natuur.

Situatie  1/2

Huidig Tussen Eind

Links
Situatie

Onder
Doorsnede



Sculptuur: 
Tigbourne Court | Surrey, Sir Edward Lutyens

Herkenbaar silhouet: 
Woudkapel | Stockholm, Gunnar Asplund

Contrasterend interieur:
Woudkapel | Stockholm, Gunnar Asplund

Verbeeldend plafond:
Café Una | Wenen, Lacaton & Vassal

Inspiratiebronnen
Het nabijgelegen Jachthuis Sint-Hubertus, een Gesamtkunstwerk waarin elk detail is 
ingezet voor de belevenis van het totaal, was een inspiratiebron voor de architecten. 
In hun woorden: “We hebben ons gelaafd aan het vakmanschap van Berlage, maar ons 
tegelijkertijd gerealiseerd dat ons ontwerp eigentijds, lichtvoetiger en toegankelijker 
mag worden.”
Inspiratie haalden de ontwerpers ook uit landhuizen van de architecten Lutyens en 
Eschauzier, de Woodland Chapel van architect Asplund in de bossen bij Stockholm 
en het Weense Café Una van Lacaton & Vassal. Mooi aan de landhuizen is dat ze een 
relatie leggen met het omliggende landschap, maar er nadrukkelijk ook van verschillen. 
De Woodland Chapel van Asplund laat zien hoe een interieur qua vorm ook een ver-
rassing kan zijn. En het Weense Café Una met zijn bijzondere plafondbewerking zette 
de architecten op het spoor van een belevenis voor de gebruikers. In het ontwerp van 
het Park Paviljoen zijn deze referenties samengesmolten. Het landhuis zie je onder 
andere terug in het silhouet van het gebouw. Het interieur van de centrale ruimte 
verrast door het langgerekte gewelfde plafond, en door de speciaal ontworpen licht-
projectie op dat plafond. Die verrassing vergroot de belevingswaarde voor bezoekers 
van het park.



Interieur versterkt beleving
Net als het gebouw zelf gaat het interieur een verbintenis aan met het omringende 
landschap. Als bezoekers de hoge ruimte met gebogen wanden binnentreden is de 
verrassing groot. Boven de hoofden van de bezoeker strekt het gewelfde plafond zich 
uit over de volledige lengte van de ruimte. Negen kroonluchters projecteren een be-
toverend patroon op het plafond. Deze lichtinstallatie is ontwikkeld door Beersnielsen 
lichtontwerpers en is gebaseerd op een algoritme van de zon die door de bladeren 
schijnt – een voorbeeld van ‘biophilic design’. De schaduwpatronen trekken de natuur 
het gebouw in en maken een koppeling tussen de fysieke en de virtuele wereld.
‘Een plek om je thuis te voelen’ was een belangrijk uitgangspunt voor het interieur-
ontwerp. De architecten hebben hierop ingespeeld door in de glazen gevel intieme 
nissen te creëren en aan de kopse kant een grote haard met comfortabele stoelen 
te ontwerpen. De losse interieurelementen zijn ontworpen in nauwe samenwerking 
met Vos Interieur. Ook deze reflecteren de omringende natuur, bijvoorbeeld door het 
gebruik van ruige, maar rijke natuurlijk materialen als leer en eikenhout, materialen die 
in de tijd alleen maar mooier worden en het gebouw nog meer een voornaam karakter 
zullen geven. Vos Interieur ontwierp voor het restaurant tafels en houten banken met 
bedieningsmeubels op de uiteinden. Elke bank bestaat uit drie segmenten die ook in 
een andere configuratie opgesteld kunnen worden. Piet Hein Eek nam het ontwerp van 
de losse stoelen voor zijn rekening en Bolidt ontwikkelde samen met de architecten 
een nieuw type gietvloer, die rijk genuanceerd van kleur is.

Educatie- en ontvangstruimten
Het gebouw is ingesteld op het ontvangen van uiteenlopende bezoekers. Die worden 
op een natuurlijke manier door het pand geleid. Zo kunnen bezoekers vanaf de entree 
omhoog via een sculpturale houten wenteltrap. Deze leidt naar een lange gang, waarin 
het lichtspel indruk maakt. Het licht valt binnen via grote daklichten en nissen met 
ramen die uitzicht bieden op de centrale ‘woonkamer’. De gang ontsluit een reeks 
van multifunctionele zalen, te gebruiken voor bijvoorbeeld recepties, workshops en 
vergaderingen. Aan deze zijde van het gebouw is de gevel zelf meer gesloten, maar het 
ruime balkon biedt hier juist weer een fraai uitzicht op de bosrand. Het balkon heeft 
een gesloten balustrade om het laden en lossen van binnen aan het oog te onttrekken. 
Op de begane grond bevinden zich aan deze kant van het gebouw namelijk de expedi-
tie, de keuken en de kantoren.
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Materialisering en detaillering
In de zoektocht naar een hedendaagse vertaling van een landhuistypologie, spelen de 
materialisering en detaillering een belangrijke rol. Er zijn nadrukkelijk hedendaagse  
materialen ingezet, zoals aluminium, die zijn gecombineerd met traditionele landhuis-
motieven, zoals een royaal zadeldak.
Veel mensen denken dat er veel hout in het gebouw zit verwerkt, maar niets is minder 
waar. In verband met onderhoud en levensduur was het een nadrukkelijke wens van de 
opdrachtgever om geen hout toe te passen. Daardoor ontstond de uitdaging om een 
duurzaam en zeer precies materiaalpalet samen te stellen. Uitgangspunt was om een 
gebouw te maken met een lichte verschijning, van veraf zichtbaar en uitnodigend. Dat 
heeft geleid tot een kleurpalet waarbij de kleurtonen van de verschillende onderdelen 
zeer dicht bij elkaar liggen. De lichte kleuren leggen een relatie met de zandgronden uit 
de omgeving.
Het metselwerk is uitgevoerd met een lichte, genuanceerde ‘wasserstrich’ baksteen 
van de producent Hagemeister. De geborstelde, platvolle voeg loopt qua kleur en 
textuur haast door in de bakstenen, waardoor het metselwerk een egale, monolitische 
verschijning verkrijgt. Het lichte metselwerk in combinatie met de grote hoeveelheid 
aluminium afwerkingen, zoals dak en kozijnen, ondersteunen het idee van een open, 
licht en toegankelijk gebouw. 
Ook het interieur kent een sterk geregisseerd kleur- en materiaalpalet, die de beleving 
ondersteunt. Met eenzelfde afgewogen palet wordt hier een andere toon ingezet: 
samenhang, rust en comfort komen samen in de combinatie van de eikenhouten 
lambrisering en het stucwerk plafond, waardoor vooral de ruimtelijkheid kan spreken. 
Onzichtbaar weggewerkt tussen dak en tongewelf zijn de installaties, die voor een 
aangenaam binnenklimaat zorgen.



Belangrijke stap in vernieuwing park
Het door het echtpaar Kröller-Müller opgerichte Nationale Park De Hoge Veluwe biedt 
een unieke combinatie van natuur, kunst en architectuur. Het is nog steeds particulier 
grondbezit, ondergebracht in een zelfstandige stichting, die maar in beperkte mate 
gebruik maakt van overheidssubsidie. De 600.000 betalende bezoekers per jaar maken 
het mogelijk dat het park duurzaam wordt beheerd en toegankelijk kan blijven voor het 
publiek. Het Park Paviljoen levert een belangrijke bijdrage aan de blijvende aantrek-
kelijkheid van het park.
Het flexibel indeelbare Park Paviljoen is multifunctioneel en voorzien van zonnepanelen 
en een warmte- en koudeopslag. Zorgvuldige materiaalkeuzes en accurate detail-
leringen maken het gebouw duurzaam en onderhoudsarm. De bouw van het paviljoen 
is een mijlpaal in de grootschalige vernieuwing van het centrumgebied van het park. 
Ook het evenemententerrein, de speeltuin, de ontsluitingswegen, de fietspaden en de 
parkeerplaats zijn opnieuw ingericht. Daarnaast wordt in de toekomst de fietsenstalling 
gedraaid en worden de ingangen en – op den duur – het museum onder de grond, het 
Museonder, vernieuwd.



Project Park Paviljoen Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Adres project Houtkampweg 9, Otterlo (NL)

Architectenbureaus De Zwarte Hond  
 Aert van Nesstraat 45 
 3012 CA Rotterdam

 Monadnock
 Voorhaven 27c
 3025 HC Rotterdam

Contactpersoon Jochem Lybaart | PR@dezwartehond.nl | 010 240 90 30




