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OP BEZOEK!
JACHTHUIS SINT HUBERTUS
Bezoek met uw klas het Jachthuis Sint Hubertus en
sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema
MONUMENTEN in Ede
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Deze handleiding is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint exemplaar
hebben, bezoek dan edetoenennu.nl voor de digitale versie. U kunt dan vanuit deze handleiding
doorklikken naar websites met aanvullende informatie. Deze zijn naar eigen inzicht te gebruiken bij
de behandeling van het thema monumenten in de klas.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
In de lessenreeks MONUMENTEN Jachthuis Sint Hubertus maken de leerlingen kennis
met een bijzonder monument dicht bij huis. Ze gaan op excursie naar Het Nationale
Park De Hoge Veluwe en brengen een bezoek aan het Jachthuis, onder begeleiding
van een deskundige gids.

BEZOEK JACHTHUIS SINT HUBERTUS

• Adres: 	
Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Houtkampweg 9c,
6731 AV Otterlo.
•	
Openingstijden Jachthuis Sint Hubertus:
		
dinsdag tot en met vrijdag, tussen 12.30 en 16.00 uur.
• Reserveren via: 	minimaal drie weken voor uw bezoek via
reserveringen@hogeveluwe.nl.
• Kosten: 	€ 25,- per rondleiding (maximaal 20 personen). Toegang tot het
Park is voor basisscholen gratis, als ze zich vooraf aanmelden via
www.hogeveluwe.nl/scholen.
• Duur:
60 minuten per rondleiding.
Zie pagina 8 voor meer informatie.
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Aansluiting erfgoedleerlijn
Een bezoek met uw klas aan het Jachthuis Sint Hubertus sluit aan op de Erfgoedleerlijn
Ede bij het thema MONUMENTEN in Ede voor groep 5 t/m 8. In dit thema staan
monumenten in Ede centraal.
Tijdens het bezoek aan het Jachthuis en de voorbereidende en afsluitende les onderzoeken leerlingen monumenten in Ede in het algemeen en het Jachthuis Sint Hubertus
in het bijzonder. Wat maakt een gebouw een monument? Waarom is het Jachthuis zo
belangrijk?

Flexibele handleiding
De opzet van deze handleiding is flexibel: u vindt er lessuggesties en ideeën voor
differentiatie en verdieping. U kiest als docent zelf wat het best aansluit bij uw klas.
Ter informatie en inspiratie is voor leerkrachten een reader met achtergrondinformatie
over monumenten beschikbaar, via de website www.edetoenennu.nl onder het thema
MONUMENTEN (bovenbouw). Hierin zijn beeldmateriaal, informatie voor verdieping en
links naar filmpjes en interessante sites terug te vinden.

MONUMENTEN Jachthuis Sint Hubertus
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ACHTERGRONDINFORMATIE
JACHTHUIS SINT HUBERTUS

Het Jachthuis Sint Hubertus staat in Het Nationale Park De Hoge Veluwe, een uniek
stukje Nederland waar natuur en landschap, kunst en architectuur en historische
verhalen samenkomen.

Anton en Helene Kröller-Müller
In 1909 kocht het echtpaar Anton en Helene Kröller-Müller hun eerste stuk grond op de
Veluwe. Op dat eerste perceel stond een grote boerderij, Huize De Harskamp, waar de
familie zo nu en dan woonde. Deze koop was het begin van een serie aankopen die tot
1921 door zou gaan. Anton Kröller was een succesvol zakenman en een fervent jager.
Door ruiling en koop ontstond een aaneengesloten terrein van ruim zesduizend
hectare. Door het terrein te omheinen ontstond een schitterend afgesloten jachtgebied
met heidevelden, vennen, bossen en zandverstuivingen.
Anton en vooral Helene Kröller-Müller hadden een ideaal: natuur en kunst samenbrengen in het belang van het algemeen. Vanaf 1910 werd er gewerkt aan de inrichting
van een groot landschapspark en werden er dieren ingevoerd (moeflons, edelherten,
wilde zwijnen en zelfs kangoeroes). Er werden beeldhouwwerken in het park geplaatst,
er werden plannen ontwikkeld voor een groot museum en bovenal werd er zeer veel
kunst aangekocht. In de jaren twintig werd begonnen met de aanleg van een
museumtuin. Deze tuin vormde het begin van de inmiddels beroemde beeldentuin
bij het Kröller-Müller Museum in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Anton Kröller zag zich in de bloeitijd van zijn zakenleven graag met wat meer luxe
omringd en wenste een ruim, comfortabel, representatief huis met uitzicht op zijn
jachtvelden. Zijn vrouw Helene wenste een huis met een kunstzinnige uitstraling.
Het Jachthuis combineerde deze wensen.
De tuin rond het Jachthuis

Ontwerp Jachthuis
Het Jachthuis is ontworpen door de architect Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934).
Berlage werkte al voor de Kröllers voordat hij deze omvangrijke opdracht kreeg,
waarschijnlijk begin 1915.
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Berlage ontwierp niet alleen het gebouw, maar ook het complete interieur, tot zelfs het
bestek aan toe. Ook de directe omgeving, een park met een flinke vijverpartij, ontwierp
hij, net als een brug over een uitloper van die vijver. Het betekent dat het Jachthuis een
zogenaamd Gesamtkunstwerk is, voor zover bekend het enige van Berlages hand.
Op 1 september 1919 dient Berlage zijn ontslag in: de samenwerking met de Kröllers
loopt spaak, vooral door de veeleisendheid van mevrouw. Men gaat in zee met de
Belgische bouwmeester Henry van de Velde, die het project in de geest van Berlage
afrondt. Eind 1920 is het Jachthuis, met de bijgebouwen, gereed. Het echtpaar gebruikte
het Jachthuis vanaf dat moment vooral als buitenverblijf. Pas in de laatste fase van hun
leven woonden zij er permanent. Na het overlijden van het echtpaar - Helene in 1939,
Anton in 1941- beheert Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe het Jachthuis
Sint Hubertus en het park, met het doel het bijzondere huis en park open te stellen
voor het publiek.

Sint Hubertus
Het Jachthuis is vernoemd naar Sint Hubertus, de beschermheilige van de jacht. Op de
grote glas-in-loodramen in de hal is het verhaal van Hubertus te zien, waaronder zijn
visioen over een edelhert met een lichtgevend kruis in zijn gewei.

Bijzonder gebouw
Het Jachthuis heeft destijds naar schatting zeven miljoen gulden gekost en is voorzien
van alle gemakken: Er is een lift naar de theekamer boven in het torentje, en een
centraal stofzuigersysteem. In de badkamers vinden we stangen waar warm water
doorloopt om de badlakens op een aangename temperatuur te brengen. Er is een
reusachtige keuken, vele gastenkamers, een grote biljartkamer en een perfect werkende
centrale verwarming.

Glas-in-loodramen over Sint Hubertus, de beschermheilige van de jacht
Bronnen: archief gemeente Ede en Nationaal Park De Hoge Veluwe
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DE VOORBEREIDING
MONUMENTEN 

IN DE KLAS
In de eerste les maken de leerlingen kennis met het thema monumenten, en met
Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Kijk, om een indruk van het Park te krijgen (niet
specifiek het Jachthuis), naar de film Niets is wat het lijkt in Park De Hoge Veluwe of
Als je goed kijkt in Park De Hoge Veluwe. Beide duren zo’n zeven minuten. Laat de
leerlingen op de kaart zien waar het Park ligt, of laat ze dit zelf opzoeken.
Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere
objecten (bijvoorbeeld een standbeeld, maar ook een park of een dorpsgezicht)
die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de overheid zijn aangewezen
als beschermd monument. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de
gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale
betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. Als een gebouw op
de Monumentenlijst geplaatst wordt mag het niet zomaar verbouwd worden, laat
staan gesloopt. Zo wordt het voor de toekomst behouden.
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Opdracht 1: Wat weet je over Monumenten?

Opdracht 2: Welke monumenten zijn er?

TIJD: 30 minuten

TIJD: 15 - 30 minuten

WERKVORMEN:
	klassikaal kringgesprek. Mindmap klassikaal of in groepjes

WERKVORMEN:
	klassikaal gesprek, in groepsverband

BENODIGDHEDEN:
papier en stiften of digibord voor een mindmap

BENODIGDHEDEN:
	digibord om monumenten te tonen, computers voor opzoeken
van monumenten

Groep 5 & 6
Houdt een kringgesprek over monumenten. Suggesties voor gespreksonderwerpen:
Wat is een monument? Waaraan herken je een monument? Wat kan allemaal een
monument zijn? Waarom zijn monumenten belangrijk?
Eventueel aanvullende vragen, ter voorbereiding op het bezoek aan het Park:
Wie kent Het Nationale Park De Hoge Veluwe? Wie is er al eens geweest? Wat is er te zien en
doen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe? Hoe ziet een Jachthuis er volgens jou uit?

Groep 5 & 6
Laat foto’s zien van monumenten in Ede. Welke herkennen de leerlingen? Kunnen ze
op basis van de foto raden wat de functie van het monument is (bijv. een boerderij,
een fabriek, een kerk, een fontein, een transformatorhuisje)?
Tip: op edeopdekaart.nl en monumenten.nl staat een overzicht van lokale monumenten.

Groep 7 & 8
Groep 7 & 8
Laat de leerlingen (klassikaal of in groepjes) een woordweb of mindmap maken over
monumenten. Stel sleutelvragen als; Wat is een monument? Waaraan herken je een
monument? Wat kan er allemaal een monument zijn?

De klas wordt in groepjes van vier verdeeld. Per groepje gaan de leerlingen op internet
op zoek naar monumenten in de omgeving. Ze zoeken informatie op over de monumenten (soort object/gebouw, bouwjaar, bijzonderheden) en presenteren dat na afloop
klassikaal aan de andere groepjes.

Tijdens het maken van het woordweb komen misschien onbeantwoorde vragen op.
Probeer de vragen klassikaal te beantwoorden of zoek de antwoorden op met behulp
van internet.
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Verdiepingsopdracht groep 5 & 6
Zoek en print afbeeldingen van Edense monumenten, en laat deze door de leerlingen op
de juiste plaats plakken op de kaart van Ede. Laat hen post-it’s toevoegen met informatie
over de monumenten, zoals de naam, de functie, en het bouwjaar van het monument.
Bespreek de kaart: Welk monument is het jongst, welke het oudst? Welke ligt het dichtst bij
school, welke het verst weg?

Verdiepingsopdracht groep 7 & 8
Het Jachthuis Sint Hubertus is ontworpen door de architect Berlage. Laat leerlingen
informatie opzoeken over andere architecten, over andere gebouwen die door Berlage
ontworpen zijn*, of over andere monumenten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe**.
Laat de leerlingen hun bevindingen aan elkaar presenteren: Wat zijn de verschillen en de
overeenkomsten tussen de monumenten?
*Gebouwen die door Berlage ontworpen zijn:
De Burcht van Berlage
De Beurs van Berlage
Het Mercatorplein
De Berlagebrug
De Christian Science-kerk
Het Gemeentemuseum Den Haag
Het voormalige gemeentehuis te Usquert
** Andere monumenten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe:
De tuin rond Jachthuis Sint Hubertus
De kleine brug
Het pomphuisje
Het trapje naar het pomphuisje
Het dienstgebouw
De grafsteen van hondje Schufterl
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MONUMENTEN
JACHTHUIS SINT HUBERTUS 

OP BEZOEK
TIJD: 60 minuten per rondleiding
WERKVORMEN:
een interactieve rondleiding met korte demonstraties
BENODIGDHEDEN:
	eventueel pen en papier voor aantekeningen, of een camera voor
een fotoverslag

Inhoud rondleiding Jachthuis Sint Hubertus
De kern-les draait om het bezoeken en beleven van erfgoed. De leerlingen komen
naar het Park, en bezoeken onder leiding van een gids het Jachthuis Sint Hubertus.
De leerlingen maken kennis met het leven, het buitenhuis, en de kunstcollectie van
het echtpaar Kröller-Müller. Tijdens de rondleiding, van maximaal één uur, worden de
hal, de eetkamer, de rookkamer, de theekamer en de blauwe kamer van het Jachthuis
bezocht. In de vertrekken van het Jachthuis wordt aandacht besteed aan kleur, vorm,
symmetrie, materiaalgebruik en de aanwezige kunstwerken.

Glas-in-loodraam over Sint Hubertus, de beschermheilige van de jacht
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Praktische informatie
Het Jachthuis Sint Hubertus staat in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Bezoekadres van het Park is Houtkampweg 9c, 6731 AV Otterlo.
De rondleiding in het Jachthuis duurt 60 minuten, en wordt aangeboden van
dinsdag tot en met vrijdag, tussen 12.30 en 16.00 uur. Kosten: € 25,- per rondleiding
(maximaal 20 personen).
Basisscholen kunnen het Park gratis bezoeken, als ze zich vooraf aanmelden via
www.hogeveluwe.nl/scholen.
Reserveer de rondleiding minimaal drie weken voor uw bezoek via
reserveringen@hogeveluwe.nl .

Het Jachthuis Sint Hubertus met vijver
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Let op: per rondleiding in het Jachthuis is plaats voor maximaal 20 personen, waaronder minimaal één begeleider. Klassen van meer dan 19 leerlingen worden gesplitst.
Terwijl het ene deel van de klas het Jachthuis bezoekt met een gids, kan het andere
deel de omgeving van het Jachthuis verkennen: De vijver vol vis, de brug, de tuinen,
de theekoepel, de standbeelden, en het pomphuisje. Of maak een ritje op de gratis
Witte Fietsen, om het Park verder te ontdekken.
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DE AFSLUITING
JACHTHUIS SINT HUBERTUS 

IN DE KLAS
Tijdens de eerste les hebben de leerlingen zich verdiept in monumenten. In de tweede
les hebben ze het Jachthuis Sint Hubertus bezocht. In deze derde les blikken ze terug
op hun ervaringen.

Opdracht 1: Reflectie op het bezoek
TIJD: 20 - 30 minuten
WERKVORMEN:
individueel, in groepjes, klassikaal
BENODIGDHEDEN:
afhankelijk van de gekozen werkvorm

Groep 5 & 6
Bespreek het bezoek aan het Jachthuis na in een kringgesprek, laat de leerlingen
een (foto-)verslag maken, of een spreekbeurt houden. Suggesties voor gespreksonderwerpen: Wat vond je van het Jachthuis? Waarom is het Jachthuis een monument,
denk je? Waarom zijn we zo zuinig op monumenten?

Groep 7 & 8
Laat de leerlingen de mindmap, uit de voorbereidende les, aanvullen met indrukken
en informatie uit de excursie naar het Jachthuis. Kloppen de associaties die ze vooraf
hadden? Welke nieuwe woorden voegen ze toe? Laat de leerlingen in groepjes hun
aanvullingen bespreken. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er?
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Opdracht 2: Ontwerp je eigen monumentale droomhuis
TIJD: 30 - 45 minuten
WERKVORMEN:
individueel, in groepjes
BENODIGDHEDEN:
pen en papier en/of teken- of schildermaterialen

Groep 5 tot en met 8
Het Jachthuis Sint Hubertus is nu niet bewoond, maar het is destijds in opdracht van
het echtpaar Kröller-Müller ontworpen als buitenhuis. Laat de leerlingen nadenken over
hun ideale huis. Hoe zou hun droomhuis er uit zien, waar zou het staan, en waarom?
Laat ze een schets of plattegrond tekenen, of een opdrachtbrief aan de architect
schrijven.
Laat de leerlingen hun ideale huis in groepjes bespreken: wat zijn de overeenkomsten
en verschillen tussen hun droomhuis en het Jachthuis (het droomhuis van het echtpaar
Kröller-Müller)?
Zou jij in het Jachthuis willen wonen, zoals het nu is? Wat zou je er aan veranderen als
dat mocht?

Eetkamer van het Jachthuis
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EXTRA INFORMATIE
EN INSPIRATIE

Op zoek naar meer inspiratie of informatie? Neem eens een kijkje op de onderstaande
websites.

1. Monumenten
Op de website van de Open Monumentendag staat een overzicht van alle soorten
monumenten, lesmateriaal, en een online game waarin leerlingen monumenten
koppelen aan de mensen die er wonen.
Op www.monumenten.nl staat een overzicht van monumenten in Nederland.

2. Jachthuis Sint Hubertus
Op de website van Het Nationale Park De Hoge Veluwe vindt u meer informatie over
het Jachthuis Sint Hubertus. Net als in het gemeentearchief van Ede.
Het Jachthuis is mooi in beeld gebracht met behulp van een drone. Bekijk hier het
filmpje van 40 seconden.
Tussen 2012 en 2014 is het Jachthuis gerestaureerd. Hierover is een item van twee
minuten verschenen op Omroep Gelderland, en zijn twee films gemaakt van tien
minuten (deel 1, deel 2).

3. Nationaal Park De Hoge Veluwe
Kijk voor meer informatie over Het Nationale Park De Hoge Veluwe op de website van
het Park. Dit filmpje van anderhalve minuut geeft een indruk van het Park.

4. Het echtpaar Kröller-Müller
Bekijk foto’s en lees meer over het echtpaar Kröller-Müller op de website van
Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In het gemeentearchief van Ede vindt u meer
informatie over Helene Kröller-Müller, en haar man Anton Kröller.
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5. (Voor)lezen in de klas
In het boek Een hele kunst… van Arend van Dam & Alex de Wolf staat op pagina 42 een
voorleesverhaal over Berlage, de architect die het Jachthuis Sint Hubertus ontworpen
heeft.
In het Suske en Wiske album Verraad op de Veluwe beleven de striphelden een avontuur
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Jachthuis Sint Hubertus komt ook in het
stripalbum voor.

6. Kleuren in de klas
Op de volgende pagina staat een kleurplaat van het Jachthuis.

Suske en Wiske Verraad op de Veluwe
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CONTACT & COLOFON
Contactgegevens
Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Houtkampweg 9c, 6731 AV Otterlo
scholen@hogeveluwe.nl
www.hogeveluwe.nl/scholen

Hyperlinks
Deze handleiding bevat diverse hyperlinks naar
websites die buiten het domein van Het Nationale
Park De Hoge Veluwe liggen. Deze hyperlinks zijn
opgenomen als extra service en geven vaak meer
informatie over het betreffende onderwerp.
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is echter niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Colofon
Tekst en afbeeldingen: Het Nationale Park De Hoge
Veluwe, 2016.
Vermenigvuldiging voor ander gebruik dan voor dit
lespakket is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke
toestemming van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
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