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Het nieuwe Park Paviljoen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe opende in de  
zomer van 2019 zijn deuren. Architectencombinatie De Zwarte Hond/Monadnock 
heeft het gebouw ontworpen als een vanzelfsprekend onderdeel van het landschap 
en de parkervaring. Dat is niet alleen terug te zien aan de buitenkant, maar juist ook 
in het interieur. De samenwerking met licht- en interieurontwerpers was essentieel.

Het Park Paviljoen ligt op een open plek in het hart van het park en doet denken aan 
een landhuis. Het nieuwe gebouw is een markant oriëntatiepunt midden in het bos en 
vormt de uitvalsbasis voor een dagje Hoge Veluwe. In het paviljoen zijn een restaurant, 
een parkwinkel en educatie- en ontvangstruimten gehuisvest. Het gebouw bied bezoek- 
ers een gastvrij onthaal en voegt dankzij het verrassende interieur een belevenis toe 
aan het Park. Als bezoekers de hoge ruimte met gebogen wanden binnentreden is de 
verrassing groot.

Biophilic design 
Boven de hoofden van de bezoeker strekt het gewelfde plafond zich uit over de volle-
dige lengte van de ruimte. Negen kroonluchters projecteren een betoverend 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 voor-
beeld van ‘biophilic design’. De schaduwpatronen trekken de natuur het gebouw in en 
maken een koppeling tussen de fysieke en de virtuele wereld. 

Intiem 
‘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 (gesloten) haard met comfortabele 
stoelen te ontwerpen. Het landhuisidee ‘rond een knapperend haardvuur’ is zwaar  
aangezet met jachttrofeeën en vette meubels. De landelijke sfeer wordt verder ver-
sterkt door de centrale, stijlvolle houten trap en de eikenhouten lambrisering die de 
ruimte samenbindt.

Ruig en rijk 
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 bedienings-
meubels 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. Een vergelijkbare heel bewust gekozen 
imperfectie is te zien in de tegels van de open haard, die de architecten samen met 
Koninklijke Tichelaar in Makkum ontwikkelden: geen tegel is hetzelfde, wat de haard 
een doorleefde uitstraling geeft.



Inspiratiebronnen 
Voor het interieur lieten de architecten zich niet alleen inspireren door landhuizen,  
maar ook door de Woodland Chapel van architect Asplund in de bossen bij Stockholm 
en het Weense Café Una van Lacaton & Vassal. De Woodland Chapel laat zien hoe een 
interieur qua vorm ook een verrassing kan zijn. En het Weense Café Una met zijn bij-
zondere 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 interieur van de centrale ruimte verrast door het langgerekte gewelfde plafond, en 
door de speciaal ontworpen lichtprojectie op dat plafond.

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 aan- 
trekkelijkheid 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 fietsen- 
stalling gedraaid en worden de ingangen en – op den duur – het museum onder de 
grond, het Museonder, vernieuwd. Het landschapsplan is van de hand van H+N+S 
Landschapsarchitecten.
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