
1 Ontdek het Kröller-Müller Museum  
Maak kennis met dé combinatie van kunst, architectuur en natuur bij het  

Kröller-Müller Museum in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Sta oog in oog 
met de twee na grootste Vincent van Gogh-collectie ter wereld en bewonder top-
stukken van Monet, Seurat, Picasso en Mondriaan. Het museum is de schatkamer 
van De Stijl en het futurisme, maar verrast ook met presentaties van hedendaagse 
kunstenaars. Buiten in de beeldentuin tref je maar liefst 160 sculpturen van beeld-
bepalende kunstenaars als Rodin, Moore, Pan, Dubuffet en Van Lieshout. Voor 
liefhebbers van architectuur zijn er museumgebouwen van Henry van de Velde en 
Wim Quist en paviljoens van Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck, krollermuller.nl

2 Kraak de code 
Helene Unlocked is een puzzelrally rondom het leven van Helene Kröller- 

Müller, oprichtster van het Kröller-Müller Museum. Het spel voert met een fictief 
verhaal over de schuilkelder van het Kröller-Müller Museum langs historische 
locaties in Ede, Lunteren, Harskamp en Otterlo. Los puzzels op, kraak codes en 
duik in een fascinerend stukje geschiedenis, helene-unlocked.nl 

3 Ga galeriehoppen  
Kunsthandel Simonis & Buunk is sinds 1927 één van de bekendste galeries  

van Ede, met kunst van hoog en middelhoog niveau. Hedendaagse kunst vind je 
in Lunteren bij Galerie Goudsberg. Aanraders zijn eveneens De Kijkdoos en  
De Kunstfactorij in Bennekom.  

4 Volg kunstroutes  
In het centrum van Ede vind je een collectie kunstwerken van hoge kwaliteit, 

gemaakt door zowel lokale als internationale kunstenaars. De verrassende  
beelden zijn te ontdekken via drie verschillende, karakteristieke wandelroutes,  
bezoek-ede.nl/kunstroutes 

5 Ga op zoek naar streetart  
Gratis kunst op bijzondere plekken bewonderen? In Ede vind je bijna  

vijftig murals, van kleurrijke tunnels tot indrukwekkende graffiti op gebouwen, 
bezoek-ede.nl/cultuur/streetart

Kijk voor meer tips en info op bezoek-ede.nl/cultuur 

Laat je verrassen en kom kunst ontdekken in de gemeente 
Ede. Imposante musea en galeries, evenals buitenkunst en 
streetart, staan garant voor een dosis onvervalste inspiratie.

5x KUNST 
in en rond Ede
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