Bijzondere
belevenis

Rietveldpaviljoen met werk van Barbara Hepworth

Een bezoek aan het museum is een belevenis.
Een ontdekkingstocht die al begint bij
de entree van Het Nationale Park De Hoge
Veluwe. Een aaneengesloten gebied van
5.500 hectare bos, heidevelden, grasvlakten
en zandverstuivingen. Het leefgebied van
herten, moeflons en wilde zwijnen. Lopend
of op een gratis witte fiets kunnen bezoekers
vrij ronddwalen, om vanzelf uit te komen
bij de mooiste schatkamer die Nederland
rijk is. De kunstcollectie en de schitterende
beeldentuin zijn uniek in de wereld. En er
is meer: audiotours, workshops en lezingen,
concerten en kindertheater. Het KröllerMüller Museum heeft alles in huis om
iedereen een onvergetelijke ervaring te
bezorgen.
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Buitenzaal
van 25 hectare
Het museum wordt omgeven door een
van de grootste beeldentuinen van Europa.
Een buitenzaal van 25 hectare waarin
moderne beeldhouwkunst een natuurlijke
bestemming vindt. Verspreid door de tuin
staan ruim 160 sculpturen van beeldbepa
lende kunstenaars, van Aristide Maillol
tot Jean Dubuffet, van Marta Pan tot Pierre
Huyghe. De omgeving nodigt uit om te
genieten. Van de beelden én van de natuur.
Lekker languit in het gras liggen, gezellig
samen picknicken of rondjes rennen;
de beeldentuin is er voor iedereen.
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EXPO 5 6 7 en 8
Tijdelijke tentoonstelling
EXPO 2 t/m 4
Collectiepresentatie

Beeldentuin met op de voorgrond Sculpture flottante, Otterlo, 1960-1961, van Marta Pan

VAN GOGH GALERIJ
Collectiepresentatie Van Gogh

Entree Kröller-Müller Museum met werk van Oswald Wenckebach en Mark Di Suvero
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Paradijs voor
kunstliefhebbers

Helene’s
levenswerk

In het Kröller-Müller Museum komt al het
schone samen. De unieke combinatie van
kunst, natuur en architectuur staat garant
voor een bijzondere ervaring. Een belevenis
die alle zintuigen prikkelt. Het museum is
een paradijs voor ervaren kunstliefhebbers
en onbevangen nieuwkomers. Nergens
anders ter wereld geniet je zo intens van
de kunst door de fenomenale collectie en
de prachtige ligging midden in de natuur.
Met bijna 400.000 bezoekers per jaar
behoort het Kröller-Müller Museum tot de
best bezochte musea van Nederland. En
ook internationaal trekt de collectie volle
zalen. Uitgeleende meesterwerken bereiken
wereldwijd een miljoenenpubliek.

Het Kröller-Müller Museum is het levenswerk
van Helene Kröller-Müller. Tussen 1907 en
1922 koopt zij samen met haar man Anton
Kröller bijna 11.500 kunstwerken aan: een van
de grootste privécollecties van de twintigste
eeuw. Helene droomt van een ‘museumhuis’,
een plek waar ze haar liefde voor de kunst
met iedereen kan delen. Als in 1938 het
Kröller-Müller Museum zijn deuren opent,
wordt haar droom werkelijkheid. Onder
haar opvolgers wordt het museum enkele
malen uitgebreid met nieuwbouw en met
een uitgestrekte beeldentuin. De collectie
groeit uit tot een van de toonaangevende
verzamelingen op het gebied van de
moderne kunst.
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Van Vincent
tot vandaag

Beeldenzaal met op de voorgrond Paard en ruiter, 1951 – 1955, van Marino Marini

Het Kröller-Müller Museum is het tweede
huis van Vincent van Gogh. Met bijna 90
schilderijen en ruim 180 tekeningen bezit
het museum de op een na grootste Van
Goghverzameling ter wereld. Daarnaast
bevat de collectie topstukken van moderne
meesters als Claude Monet, Georges
Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan.
Met tijdelijke tentoonstellingen houdt het
museum aansluiting bij het publiek en de
actualiteit. Door nieuwe aankopen blijft de
collectie levend en wordt de geschiedenis
van de moderne kunst voortgezet. In
de volle breedte, van Vincent tot vandaag.
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Giacomo Balla, Forme rumore di motocicletta, 1913

Openingstijden
Het museum is geopend van dinsdag tot
en met zondag en op feestdagen van 10.00
tot 17.00 uur (op 1 januari gesloten). De
beeldentuin sluit om 16.30 uur.
Toegankelijkheid gehandicapten
Het museum is geheel toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Op vertoon van een
gehandicaptenkaart is de toegang voor
een begeleider gratis en kan er kosteloos
geparkeerd worden in het Park en bij het
museum. In het museum zijn rolstoelen,
rollators en kinderbuggy’s te leen.

155km – 115 autominuten
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Vincent van Gogh, Brug te Arles (Pont de Langlois), midden maart 1888

Praktische
Informatie

Bereikbaarheid en parkeren
Het Kröller-Müller Museum ligt midden in
Het Nationale Park De Hoge Veluwe op
circa 60 autominuten van Amsterdam. Het
museum is via drie ingangen te bereiken:
Otterlo, Hoenderloo en Schaarsbergen
(niet voor touringcars).

(richting Barneveld). Voor beide routes
geldt overstappen in Otterlo op buslijn 106
naar het museum. Voor OV-reisinformatie
zie www.9292ov.nl.

Per auto is het museum bereikbaar via de
snelwegen A1, A50 en A12. Zet uw navigatie
uit en volg de borden Park Hoge Veluwe/
Kröller-Müller. Per openbaar vervoer is het
museum bereikbaar met bus 108 vanaf NS
stations Apeldoorn en Ede-Wageningen.
Vanaf NS station Arnhem met buslijn 105

Witte fietsen
De gratis witte fietsen zijn verkrijgbaar
bij de drie ingangen van het Park, bij het
Museonder (bezoekerscentrum) en
het Kröller-Müller Museum (zolang de
voorraad strekt).

Het museum heeft een ruime parkeerplaats
voor auto’s en touringcars.

Rondleidingen en audiotours
De rondleidersgroep van het
Kröller-Müller Museum verzorgt op
aanvraag rondleidingen in het
Nederlands, Engels, Duits, Frans en
Spaans. Maximaal 20 personen per
gids. Informatie en reserveringen via
rondleiders@krollermuller.nl of
+31 (0)318 59 5968.
Het museum heeft audiotours beschikbaar
in het Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Italiaans, Japans en Chinees.
Onderwijs
Voor primair en voortgezet onderwijs
heeft het museum speciale lesprogramma’s.
www.krollermuller.nl/onderwijs

Steun het museum
Word begunstiger van het Helene KröllerMüller Fonds en help mee restauraties,
grote tentoonstellingen en educatieve
projecten te realiseren. Meer informatie:
www.krollermuller.nl/steun-het-museum
Touroperators
Het museum heeft een speciaal aanbod
voor touroperators. Meer informatie en
reserveringen via sales@krollermuller.nl.
Contact
Meer informatie, entreeprijzen en e-tickets
via www.krollermuller.nl, groepsreserveringen
via sales@krollermuller.nl.
Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo
www.krollermuller.nl
+31 (0)318 59 1241
Beeld voorzijde: Vincent van Gogh, Portret
van Joseph Roulin, februari/maart 1889
Fotografen: Marjon Gemmeke, Rik Klein
Gotink, Jannes Linders, Cary Markerink
© 2018, wijzigingen voorbehouden

