19 januari 2012: Bezoek aan

1 Algemeen
Het Park is uitgerust met tal van voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking, dus
er zijn volop mogelijkheden om het Park te bekijken.
De rondleidingen door en om het Jachthuis Sint
Hubertus zijn toegankelijk voor mensen met een
normale rolstoel. Bezoekers kunnen daarbij hun
eigen rolstoel gebruiken. Tevens is er nabij het
Jachthuis een gehandicaptentoilet.
Er is een aantal geasfalteerde wandelroutes,
die toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.
Speciaal voor het 75-jarig jubileum van het Park is
het Landschappenpad in het centrumgebied
aangelegd. Deze vijf kilometer lange
cultuurhistorische route voert langs absolute
hoogtepunten van het Park.
Een andere wandelroute voert langs het Jachthuis Sint Hubertus. ( 2,6 kilometer). De derde
route is gelegen in de Landschappentuin, achter het Bezoekerscentrum (1 kilometer).
In het Nationale Park De Hoge Veluwe wordt momenteel een reconstructie uitgevoerd van
het pad rond de vijver bij Jachthuis Sint Hubertus.
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2 Pad rond de vijver bij Jachthuis Sint Hubertus
Het pad rond de vijver wordt geheel vlak
uitgevoerd met een halfverharde bovenlaag.
Hierbij is van belang dat deze voldoende is
ingeklonken, waardoor het pad vlak blijft. Kuilen,
wielsporen en dergelijke maken het een
rolstoelgebruiker onnodig moeilijk, maar kunnen
ook voor mensen die slecht ter been zijn een
valrisico vormen.

3 De afkorting in het landschappenpad
In het landschappenpad wordt een afkorting aangebracht,
waardoor ook voor een kortere route gekozen kan worden
van ongeveer 1,2 km. Dat is op zich gunstig voor mensen
die gebruik maken van een rollator, of handbewogen
rolstoel. In deze verkorte route komen een aantal lichte
hellingen in het pad voor, waarbij voor een rolstoelgebruiker
enige hulp gewenst kan zijn.

4 Aanleg wildhek in het landschappenpad
Het Park heeft met het aanleggen van deze route speciaal aandacht geschonken aan
mensen in een rolstoel en aan (groot)ouders met een kinderwagen. In het landschappenpad
komt echter wel een hek voor om wild (zwijn) tegen te houden. Dit is nu een klaphek en het
openen/sluiten kan door mensen in een rolstoel als zwaar ervaren worden. Met enige hulp
zal het zeker lukken.

5 Oprit voor rolstoelgebruikers
Voor mensen die een kinder- of wandelwagen, rollator, of
rolstoel gebruiken is een speciale opgang gemaakt naast
de trappen naar het Bezoekerscentrum aan het
Marchantplein midden in het Park.

Kenniscentrum Groen & Handicap wordt financieel gesteund door
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