
 

Masterplan Park Huis Doorn 
 
 
1 maart 2015 



COLOFON  
 
1 maart 2015 
 
Projectteam  
 
W. (Willem) Hoefakker: technicus tuin– en cultuurtechniek 
 
Rekaf Advies & Beheer 
Van Steenbergenlaan 20, 3931WR Woudenberg  
t. 06 53478585 e. willemhoefakker@rekaf.nl 
 
 
In samenwerking met  
Drs R. (Ronald) H.M. van Immerseel historicus  
Ir P. (Peter) Verhoeff landschapsarchitect BNT 
 
Stichting In Arcadië 
‘t Zand 44, 3811 GC Amersfoort  
t. 033 4480035 e. info@stichtinginarcadie.nl 
www.stichtinginarcadie.nl  
 
 
Ing. I. (Ido) Borkent: technicus natuur en landschap 
 
Bosland adviesbureau 
Waaldijk 24, 6677 MB Slijk-Ewijk. 
t. 0481 482556 e. bosland@planet.nl 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 
Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland.  

STICHTING IN ARCADIË  
 
 



3 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                           1 maart 2015  

Masterplan Park Huis Doorn 

 
 
 
Opdrachtgever:  Rijksvastgoedbedrijf 
 
Contactpersoon:  dhr. P. van Riet  
 
Datum:  1 maart 2015 



4 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                          1 maart  2015      



5 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                           1 maart 2015  

1. Achtergrond en werkwijze      7 
 
1.1  Samenvatting achtergrond en vooruitzichten Park Huis Doorn   7 
  
 Summary of the background and prospects of Park Huis Doorn  10 
 Zusammenfassung von Hintergrund und Zukunftsaussichten  
 Park Huis  Doorn        11 
 
1.2  Onderzoeks- en plangebied        13 
1.3  Methodologie “historisch onderzoek en waardestelling”   13 
1.4 Visie          15 
1.5  Het ruimtelijke herinrichtingproces op hoofdlijnen    17 
 
 
2. Historische ontwikkeling       19 
 
2.1  De oudste geschiedenis       19 
2.2  De 17e eeuw         21 
2.3  De eerste helft van de 18e eeuw      23 
2.4  De tweede helft van de 18e eeuw      25 
2.5  1792-1829: Het park in landschapsstijl en Hendrik van Lunteren  27 
2.6  1903-1919: Baron van Heemstra en Hugo Poortman   35 
2.7  1920-1945: Wilhelm II, vml. Duitse keizer      37 
 Periode A: 1920-1921 Tweede periode Hugo Poortman 
 Periode B: 1920-1945 Gerardus van Noordt 
2.8  1945-heden: Staatsbezit       43 
 
 Literatuur         45 
 
 

INHOUD 

3. Actuele situatie & waardestelling     47    
 
3.1  Inleiding         47 
3.2  Beschrijving en cultuurhistorische waardestelling van de historische  
 buitenplaats Huis Doorn als geheel      49 
3.3  Beschrijving en tuinhistorische waardestelling Park Huis Doorn  
 als geheel         53 
3.4  Beschrijving actuele situatie, analyse en waardestelling clusters  57 
 3.4.1 Cluster A: Huispark 
 3.4.2 Cluster B: Dienstterreinen 
 3.4.3 Cluster C: Buitenpark 
 3.4.4 Parkdelen buiten het studie- en plangebied 
3.5 Beschrijving van de parkaanleg in structuurelementen   75 
 3.5.1 Bouwwerken 
 3.5.2 Wegen en paden 
 3.5.3 Beplantingen 
 3.5.4 Natuurbeheer en ecologie 
 3.5.5 Landbouwgronden 
 3.5.6 Waterbeheer 
 
 
4. Masterplan                105 
 
4.1 Inleiding          105 
4.2 Doel van het masterplan        107 
4.3 Vier actiepunten         107 
4.4 Streefbeeld         111 
 4.4.1 Ruimtelijke opzet en structuur van de tuin- en parkaanleg 
 4.4.2 Bouwwerken 
 4.4.3 Wegen en paden 
 4.4.4 Beplantingen 
 4.4.5 Natuurbeheer en Ecologie 
 4.4.6 Landbouwgronden 
 4.4.7 Waterbeheer 
4.5 Organisatie beheer en onderhoud      129 
4.6 Financiën en globale planning       131 



6 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                          1 maart  2015      



7 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                           1 maart 2015  

1.1 SAMENVATTING ACHTERGROND EN VOORUITZICHTEN 
PARK HUIS DOORN 
 
Huis Doorn ligt op het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug die vanwege 
zijn landgoederen en buitenplaatsen bekend staat als de Stichtse Lustwarande. 
Huis Doorn kent een zeer lange geschiedenis. De nu oudst bekende akte stamt 
uit het 838, bijna 1.200 jaar geleden, waarin staat dat graaf Rodgar zijn bezit te 
Doorn schenkt aan de Utrechtse St. Maartenskerk.  
Huis Doorn is sinds 1952 eigendom van de Staat der Nederlanden. Het had 
daarvoor vele beroemde en minder beroemde eigenaren. De bekendste bewo-
ner is ongetwijfeld voormalig Duits Keizer Wilhelm II. Zijn erfgoed wordt be-
heerd en tentoongesteld door de Stichting tot beheer van Huis Doorn. Als mu-
seum trekt Huis Doorn al jarenlang bezoekers uit binnen- en buitenland. 
In de loop der eeuwen is Huis Doorn van kasteel tot de huidige buitenplaats 
met parkaanleg getransformeerd. In de afgelopen vijftig jaar is Huis Doorn door 
de voormalige Rijksgebouwendienst, nu het Rijks Vastgoed Bedrijf, in zijn huidi-
ge vorm goed geconserveerd en onderhouden. Voor het omliggende Park Huis 
Doorn, een groen Rijksmonument en onderdeel van het NatuurNetwerk 
(voorheen de Ecologische Hoofd Structuur), geldt dit echter helaas in mindere 
mate. De inrichting van het park is in de jaren vijftig van de 20e eeuw bewust 
versoberd. Om verdere kosten te besparen is sindsdien slechts het minimaal 
noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Het gehele park oogt daardoor nu sleets 
wat ten koste gaat van de cultuurhistorische en ecologische waarden. Sommige 
onderdelen van dit groene Rijksmonument worden zelfs in hun bestaan be-
dreigd of zijn niet meer toegankelijk  
De kern van huidige park is begin 19e eeuw in landschapsstijl aangelegd door 
de bekende landschapsarchitect Hendrik van Lunteren maar valt te lezen als 
een geschiedenisboek waarin elke eeuw zijn sporen heeft nagelaten. Voormalig 
keizer Wilhelm II kocht het landgoed in 1919 van de familie van Heemstra. De 
inrichting van het park en de tuinen omvatte parkbossen en lanen, bloemper-
ken, bloeiende rozen- en heestergroepen, uitzichten en doorzichten op omlig-
gende landerijen, grachten en vijverpartijen en wandelpaden. Wilhelm II heeft 
Park Huis Doorn verrijkt met toevoeging van tal van nieuwe elementen waaron-
der een pinetum en een rosarium binnen de bestaande aanleg. Door de toevoe-
ging van dit “keizerlijke” aspect heeft Park Huis Doorn een cultuurhistorische 
waarde die van internationaal belang is.  
Dit Masterplan is opgesteld vanwege het grote belang van de tuin- en parkaan-
leg van Huis Doorn als Rijksmonument en als onderdeel van het NatuurNetwerk 
Uitvoering van de maatregelen uit het Masterplan doet recht aan de cultuurhis-
torische en ecologische waarden van Park Huis Doorn. De oude parkbossen en 
lanen zijn ecologisch waardevol. De graslanden, bermen en vijvers bieden kan-
sen om de natuurkwaliteit sterk te verbeteren.  
 
In dit Masterplan wordt een visie gegeven op revitalisering van het Park. Na-

1. INLEIDING EN METHODOLOGIE 

drukkelijk is gekeken naar de samenhang met het Huis zelf en de zich daarin 
bevindende keizerlijke collectie, het in 2014 gerealiseerde WOI museum en de 
natuurwaarden van het Park. Met dit herstel wordt de dreigende teloorgang van 
de bijzondere waarden van deze buitenplaats voorkomen. 
De in dit Masterplan gegeven visie op het beheer en de ontwikkeling is samen-
gevat opgenomen in het hierna volgende paragraaf 1.4. Kort gezegd zijn er vier 
actiepunten benoemd waaraan de komende jaren zal worden gewerkt: 
 

 Het revitaliseren van tuin, park en landschap; 

 Het park inzetten als levend en groen museaal collectiestuk; 

 Het optimaliseren van beheer en onderhoud; 

 Het versterken van de relatie Park Huis Doorn met Doorn en de omge-
ving. 

 
Naar schatting zal in de komende zeven jaar ruim vier miljoen Euro worden ge-
ïnvesteerd. Het Rijks Vastgoed Bedrijf onderschrijft de noodzaak om deze inves-
tering te doen. Er zal daarbij op diverse vlakken intensief worden samengewerkt 
met de Museumstichting, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de vrijwilligers van 
het museum, de provincie Utrecht en overheidsdiensten als de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Hiermee wordt Park Huis Doorn weer het Keizerlijk kroon-
juweel van de Stichtse Lustwarande. Het blijft daardoor van grote nationale en 
internationale betekenis. 
 
 Het doel van de investering die met de revitalisering gemoeid is, is herstel van 
de Keizerlijk allure van het Park Huis Doorn. Met het versterken van de interna-
tionale historische betekenis van Park Huis Doorn zal daarmee ook de exploitatie 
van het museum zelf, door meer bezoekers te trekken en deze vervolgens ook 
meer te bieden, sterk worden verbeterd. Het Park wordt onderdeel van de mu-
seale collectie. Verder zullen landschaps- en natuurwaarden sterk worden ont-
wikkeld en beschermd. Ten slotte zijn er ook lokale economische en maatschap-
pelijke baten te verwachten in de vorm van meer toerisme en meer werkgele-
genheid en in de vorm van een aantrekkelijk park voor de lokale bevolking. 
Dit inleidende hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de visie op het ge-
hele park. Het tweede hoofdstuk gaat in op de historische ontwikkeling vanaf de 
oudste geschiedenis. Met deze kennis wordt in hoofdstuk 3 de actuele situatie 
beschreven en gewaardeerd. Het gaat hierbij om zowel de cultuurhistorische 
waardestelling als om een waardering van de natuurwaarden. In het afsluitende 
hoofdstuk 4, het eigenlijke masterplan, wordt de synthese beschreven in de 
vorm van een schetskaart van toekomstige structuur, worden actiepunten op 
hoofdlijnen nader uitgewerkt en worden streefbeelden en het gewenste beheer 
beschreven. Afgesloten wordt met een paragraaf over organisatie, financiën en 
globale planning voor de komende zeven jaren. 
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Plangebied Huis Doorn weergegeven op een recente luchtfoto. 
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CHAPTER 1: BACKGROUND AND PROCEDURE 
 
1.1 Summary of the background and prospects of Park Huis Doorn 
 
Huis Doorn is located on the southern half of the Utrechtse Heuvelrug, which, due to its 
estates and manors, is known as the Stichtse Lustwarande. Huis Doorn has a long and rich 
history. The oldest known charter dates back to 838 AD, almost 1.200 years ago, in which 
is stated that earl Rodgar donated his property in Doorn to the St. Maarten’s church in 
Utrecht. 
 
Huis Doorn has been the property of the Staat der Nederlanden since 1952. Before this 
time, it has had many famous and less famous owners. The most famous resident was 
without a doubt the former German emperor Wilhelm II. His heritage is managed and 
showcased by the Stichting tot beheer van Huis Doorn. As a museum, Huis Doorn has 
been attracting both national and international visitors for many years.  
 
In the course of centuries Huis Doorn has been transformed from a castle to the manor 
with park layout it is today. Over the past fifty years, Huis Doorn has been preserved and 
maintained to a high standard by the Rijks Vastgoed Bedrijf, formerly known as the Rijks-
gebouwendienst. Regrettably, this was done to a lesser extent for the surrounding Park 
Huis Doorn, a natural national monument and part of the Natuur Netwerk (formerly the 
Ecologische Hoofd Structuur).  
 
The layout of the park was deliberately simplified in the fifties. To reduce expenses even 
further, only a bare minimum of maintenance has been carried out since then. As a result, 
the whole park now looks somewhat neglected; at the expense of the cultural historical 
and ecological values. Some parts of this natural national monument are even endangered 
in their existence or have become inaccessible.  
 
The heart of the current park was laid out in the beginning of the 19th century by the well 
known landscape architect Hendrik van Lunteren, in the then fashionable landscape style. 
However, the area can be read like a history book, in which traces from every century can 
be found. The former German emperor Wilhelm II bought the estate from the van Heem-
stra family in 1919. The layout of the park and the gardens was comprised of park wood-
lands and lanes, shrubberies, blossoming floral groups, vistas on surrounding plots, moats, 
ponds and footpaths. Wilhelm II has enriched Park Huis Doorn by adding numerous new 
elements to the existing layout, such as a pinetum and a rosarium. It is due to this 
“imperial” influence on Park Huis Doorn that its cultural historical value is of international 
significance.    
 
This Masterplan was composed because of the great importance of the garden and park 
layout of Huis Doorn as a national monument and as a part of the NatuurNetwerk. The 
execution of the directives stated by the Masterplan does justice to the cultural historical 
and ecological values of Park Huis Doorn. The oldest park woodlands and lanes are ecolo-
gically precious. The grasslands, verges and ponds offer a chance for significant improve-
ment of the quality of nature in the area. 
 
In this Masterplan, a vision is presented on the revitalisation of the Park. In this vision, 
specific importance has been granted to the coherence of the Huis itself, with its resident 
imperial collection, the WOI museum that was realized in 2014, and the natural values of 
the Park. The danger of losing the exceptional qualities of this manor will be prevented by 
this revitalisation.  
 
The vision on the management and development, presented in this Masterplan, has been 

summarized in the following paragraph 1.4. In short, four points of action are formulated 
that describe the work activities of the coming years:  

 The revitalisation of the garden, park and landscape 

 The utilisation of the park as a living and natural museological artifact 

 The optimisation of management and maintanance 

 The strengthening of the connection between Park Huis Doorn, the village of 
Doorn, and its surroundings. 

 
An estimated amount of approximately four million Euros will be invested in the next seven 
years. The Rijks Vastgoed Bedrijf endorses the necessity of this investment. In addition to 
this, the cooperation with the Museumstichting, the county Utrechtse Heuvelrug, the vo-
lunteers of the museum, the province of Utrecht and national public services such as the 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed will be actively sought on several levels. This will 
reinstate Park Huis Doorn as the Imperial crown jewel of the Stichtste Lustwarande, pres-
erving its national and international importance.  
 
The goal of the investment that underlies the revitalisation is to restore the Imperial allure 
to Park Huis Doorn. By reinforcing the international historical significance of Park Huis 
Doorn, the exploitation of the museum will be vastly improved, both by an influx of visitors 
and the enrichment of the museum as a whole. The Park will become part of the museolo-
gical collection. Furthermore, the landscape and natural values will be greatly improved 
upon and protected. Finally, a positive impact on the local economy and society is to be 
expected, in the form of enhanced tourism and employment opportunities, next to the 
addition of an attractive park for the local population. 
 
This introductory chapter will conclude with a summary of the vision of the park as a who-
le. The second chapter deals with the historical development from the earliest known re-
cords. With this historical framework in mind, the current situation will be described and 
evaluated in chapter 3. This concerns the cultural historical evaluation as well as an appre-
ciation of the natural values. In the concluding chapter 4, the actual Masterplan, the syn-
thesis will be described in the form of a sketchmap of the future structure, points of action 
will be elaborated upon in detail, and objectives as well as the desired management will be 
described. The chapter will conclude with a paragraph on the organisation, finance and the 
global planning for the next seven years.  
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KAPITEL 1: HINTERGRUND UND ARBEITSWEISE  
 
1.1 Zusammenfassung von Hintergrund und Zukunftsaussichten Park Huis 
Doorn.    
 
Huis Doorn liegt im südlichen Teil des "Utrechtse Heuvelrug" (Utrechter Hügelrücken), der 
wegen seiner Landgüter und Landhäuser als "Stichtse Lustwarande" (Stichtse Lustgarten) 
bekannt ist. Huis Doorn schaut auf eine sehr lange Geschichte zurück. Das älteste be-
kannte Dokument stammt aus dem Jahre 838 und ist also beinahe 1200 Jahre alt.  In 
diesem Dokument kann man lesen, dass Graf Rodgar seinen Besitz der St. Maartenkirche 
in Utrecht schenkt.  
 
Huis Doorn ist seit 1952 Eigentum des niederländischen Staates. Davor hatte es viele 
berühmte und weniger berühmte Eigentümer. Der bekannteste Bewohner war zweifellos 
der ehemalige deutsche Kaiser Wilhem II. Sein Erbe wird durch die "Stichting tot beheer 
van Huis Doorn" (Stiftung zur Verwaltung von Haus Doorn) verwaltet und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Als Museum ist Huis Doorn schon seit Jahren ein Publikum-
serfolg und zieht sowohl niederländische als auch ausländische Besucher an.  
 
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich Huis Doorn von einem Schloss zum jetzigen Landgut 
mit Parkanlage gewandelt. In den vergangenen fünfzig Jahren wurde Huis Doorn vom 
"Rijksgebouwendienst", jetzt "Rijks Vastgoed Bedrijf" (staatliche Immobilienverwaltung) in 
seiner derzeitigen Form gut erhalten und unterhalten. Leider gilt dies nicht in gleichem 
Maße für den umliegenden Park Huis Doorn, ein grünes, staatlich geschütztes Denkmal 
und Teil des "NatuurNetwerk" (Naturnetzwerk), vorher "Ecologische Hoofd Struc-
tuur" (ökologische Hauptstruktur). 
 
In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Anlagen des Parks bewusst 
vereinfacht. Aus Kostengründen wird seitdem nur das Allernotwendigste zur Pflege getan. 
Der Park sieht daher in seiner Gesamtheit etwas schäbig aus, was auf Kosten des kul-
turhistorischen und ökologischen Wertes geht. Einige Teile dieses grünen Denkmals sind 
sogar in ihrer Existenz bedroht oder sind nicht mehr zugänglich.  
 
Der Kern des heutigen Parks wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts vom bekannten Land-
schaftsarchitekten Hendrik van Lunteren im Landschaftsstil entworfen. Wie in einem Ge-
schichtsbuch lassen sich jedoch die Spuren vergangener Jahrhunderte ablesen. Ehemali-
ger Kaiser Wilhem II kaufte das Landgut in 1919 von der Familie Heemstra. Der Park und 
die Gärten umfassten Parkforste und Alleen, Blumenbeete, blühende Rosen- und Stauden-
gruppen, Aussichtspunkte und Sichtachsen auf umliegende Ländereien, Kanäle, Teiche 
und Spazierwege. Wilhelm II hat Park Huis Doorn durch die Hinzufügung zahlreicher neu-
er Elemente in das bestehende Konzept, darunter ein Pinetum und ein Rosarium, be-
reichert. Park Huis Doorn hat durch die Hinzufügung dieser “kaiserlichen” Aspekte eine - 
auch international - kulturhistorische Bedeutung. 
Dieser Masterplan wird wegen der großen kulturhistorischen Bedeutung der Garten- und 
Parkanlage von Huis Doorn als staatlich geschütztes Denkmal und Teil des 
"NatuurNetwerk" erstellt. Die Ausführung der Maßnahmen aus dem Masterplan ist so 
geplant um dem kulturhistorischen und ökologischen Wert des Park Huis Doorn gerecht 
zu werden. Die alten Parkforste und Alleen sind ökologisch wertvoll. Die Grasländer, We-
gesränder und Teiche bieten Möglichkeiten die Umweltqualität erheblich zu verbessern.  
 
In diesem Masterplan wird Einsicht in die Revitalisierung des Parks gegeben. Dabei wird 
besonderer Nachdruck auf den Zusammenhang zwischen dem Haus und der sich darin 
befindlichen kaiserlichen Sammlung, dem 2014 realisierten Museum des Ersten Weltkrie-
ges und den Naturwerten des Parks gelegt. Mit dieser Wiederherstellung wird der drohen-
de Niedergang der besonderen Werte dieses Landgutes verhindert. 

 
Die in diesen Masterplan gegebene Sicht auf die Verwaltung und die Entwicklung ist 
zusammengefasst im hierauf folgenden Paragraf 1.4. Kurz gesagt werden vier Ak-
tionspunkte formuliert, an denen innerhalb der nächsten Jahre gearbeitet wird: 

 Die Revitalisierung von Garten, Park und Landschaft 

 Einsetzen des Parks als lebendiger grüner Teil der Museumssammlung  

 Das Optimieren von Verwaltung und Pflege 

 Die Stärkung der Beziehung zwischen Park Huis Doorn, Doorn und Umgebung 
 
In den kommmenden sieben Jahren werden schätzungsweise gut vier Millionen Euro 
investiert werden. Das "Rijks Vastgoed Bedrijf" sieht die Notwendigkeit dieser Investition. 
Dabei wird auf diversen Ebenen intensiv mit der Museumsstiftung, mit der Gemeinde 
Utrechtse Heuvelrug, mit den Freiwilligen des Museums, mit der Provinz Utrecht und 
Behörden wie z.B. dem "Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed" (nationale Behörde für 
Kulturerbe) zusammengearbeitet werden. Damit wird Park Huis Doorn wieder das kaiserli-
che Kronjuwel der "Stichtse Lustwarande" werden. Dadurch bleibt seine nationale und 
internationale Bedeutung erhalten. 
 
Das Ziel der Investition ist die Wiederherstellung der kaiserlichen Allüre von Park Huis 
Doorn. Mit der Stärkung  der internationalen historischen Bedeutung von Park Huis Doorn 
wird auch die Betrieb des Museums selbst stark verbessert: so kann man mehr Publikum 
anziehen und diesem auch mehr bieten. Der Park wird Teil der Museumssammlung. Wei-
terhin werden Landschafts- und Naturwerte entwickelt und geschützt werden. Schließlich 
können auch lokale ökonomische und gesellschaftliche Vorteile durch mehr Tourismus, 
mehr Arbeitsplätze und einen attraktiven Park für die örtliche Bevölkerung erwartet wer-
den. 
 
Dieses einleitende Kapitel schließt ab mit einer Zusammenfassung der Sicht auf den Park 
als Ganzes. Das zweite Kapitel geht auf die historische Entwicklung seit der frühesten 
Geschichte ein. Mit dieser Kenntnis wird in Kapitel 3 die aktuelle Situation beschrieben 
und bewertet. Hierbei geht es sowohl um kulturhistorischen Wert des Denkmals als auch 
um Wertschätzung der Naturwerte. Im abschließenden vierten Kapitel, dem eigentliche 
Masterplan, wird die Synthese beschrieben in Form einer Kartenskizze der zukünftigen 
Struktur. Auch werden die Aktionspunkte weiter ausgearbeitet und werden Ziele und 
gewünschte Verwaltung beschrieben. Den Schluss bildet ein Abschnitt über Organisation, 
Finanzen und globale Planung für die kommenden sieben Jahre. 
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De in het rapport gebruikte toponiemen weergegeven op een recente topografische ondergrond. 
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1.2 ONDERZOEKS- EN PLANGEBIED  
 
Het Masterplan en historisch onderzoek richt zich op het terrein dat in bezit is 
van de Nederlandse Staat. Hiertoe behoren de clusters Huispark, Dienstterrei-
nen en Buitenpark. De (voormalige) parkdelen die niet tot het bezit van de 
Staat behoren en die dus buiten het studie- en plangebied liggen zijn echter 
voor het begrip van de historische buitenplaats Huis Doorn als geheel en de 
parkaanleg in het bijzonder van belang. In het historisch onderzoek is de ont-
wikkelingsgeschiedenis van deze terreinen dan ook meegenomen. Aangezien 
deze onderdelen buiten van het plangebied liggen is hiervoor echter geen tuin-
historische waardestelling uitgevoerd. 
 

 1.3  METHODOLOGIE “HISTORISCH ONDERZOEK EN 
 WAARDESTELLING” 
 
De waardestelling in hoofdstuk 2 is uitgevoerd volgens de onderzoeks- en rap-
portagemethode zoals deze staat omschreven in de landelijke Richtlijnen Tuin-
historisch Onderzoek (Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2012) en omvat: 
 

 Historisch onderzoek met de nadruk op de tuinhistorische aspecten; 

 Inventarisatie huidige situatie; 

 Cultuur– en tuinhistorische waardestelling.  
 
De rapportage wordt afgesloten met een overkoepelende cultuurhistorische 
waardestelling van de tuin– en parkaanleg van Huis Doorn. 
 
Historisch onderzoek 
Hierin worden de relevante historische gegevens en de historische ontwikkeling 
beschreven en geanalyseerd op structuurniveau. Het historisch onderzoek om-
vat literatuur- en kaartonderzoek. Ook het terrein zelf vormt een belangrijke 
bron.  
 
Inventarisatie huidige situatie 
Hierin wordt de huidige situatie geïnventariseerd en beschreven. De actuele 
situatie in het terrein is voor het voorliggende project ingemeten en vervolgens 
globaal geïnventariseerd. Voor deze inventarisatie is verder veldonderzoek ge-
daan en gebruik gemaakt van een recente luchtfoto (winterbeeld). 
 
Cultuur– en tuinhistorische waardestelling 
De tuinhistorische waardestelling omvat de synthese van het historisch onder-
zoek en de inventarisatie van de actuele situatie en resulteert in een waarde-
stelling van de actuele situatie. De nadruk van de waardestelling ligt op de tuin-
historische structuur van de tuin– en parkaanleg. Een specifieke architectuur- 
en bouwhistorische opname en waardestelling van de individuele bouwwerken 
behoort niet tot de opdracht.   
 

Complex historische buitenplaats Huis Doorn. Het terrein binnen de bolletjeslijn betreft de 
beschermde tuin– en parkaanleg. In groen is het eigendom van de Staat der Nederlanden 
weergegeven. 
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De ligging van Huis Doorn op de zuidflank van de (beboste) Utrechtse Heuvelrug. 
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1.4  VISIE  
 
De tuin- en parkaanleg is een veelzijdig, boeiend en wezenlijk onderdeel van 
het gehele buitenplaats-ensemble Huis Doorn. De huidige aanleg is het resul-
taat van een zeer lange en rijke ontwikkelingsgeschiedenis. Hierin is veel te 
herkennen uit de geschiedenis van de adellijke Nederlandse woon- en buiten-
plaatscultuur. Een hoogtepunt in deze ontwikkelingsgeschiedenis is de bewo-
ningsperiode door Wilhelm II van 1919 tot 1942. Mede daardoor kwalificeert 
deze buitenplaats zich als een erfgoed van internationaal belang. 
Nadat Park Huis Doorn in de jaren vijftig eigendom wordt van het Rijk, wordt 
het beheer en de inrichting sterk versoberd. Dit leidt er uiteindelijk toe dat in de 
actuele situatie de voormalige, deels Keizerlijke, allure grotendeels is ver-
schraald en zelfs verdwenen. De oorspronkelijke kwaliteit en schoonheid van 
het Park Huis Doorn is voor de huidige bezoeker dan ook niet meer beleefbaar. 
Sommige delen van het park zijn zelfs ontoegankelijk. Als er nu niets wordt 
gedaan zal de tuin- en parkaanleg nog verder verschralen en vervlakken. Daar-
door kan zelfs uiteindelijk voor een teloorgang van het gehele Park worden ge-
vreesd.  
Sinds kort staat Huis Doorn echter hernieuwd in de belangstelling. Huis Doorn 
heeft als enig museum in Nederland een nadrukkelijk accent op de Eerste We-
reldoorlog, met als unieke onderdelen de nalatenschap van Wilhelm II en het in 
2014 geopende museale paviljoen met daarin een tentoonstelling over Neder-
land in WO I. De (inter-)nationale belangstelling voor WO I en daarmee voor 
Wilhelm II als een van de hoofdrolspelers is groeiende. Een revitalisatie van het 
Park als wezenlijk onderdeel van de Keizerlijke collectie is een wenselijk streven. 
Te meer daar er ook andere doelen mee kunnen worden verwezenlijkt, zoals 
het trekken van meer en langer verblijvende museumbezoekers, het creëren 
van een aantrekkelijk regionaal wandelgebied en het versterken van de natuur-
waarden. Ook wordt hiermee de economische betekenis van het gehele ensem-
ble vergroot. De in stand houding van het Rijksmonument is uiteraard een ab-
solute voorwaarde en een wettelijke verplichting. 
Om dit idee verder gestalte te geven is medio 2014 opdracht gegeven tot het 
schrijven van een visie op beheer en ontwikkeling van Park Huis Doorn. Binnen 
de opdracht is onderzocht hoe dit het beste zou kunnen plaatsvinden. Dit heeft 
geleid tot dit rapport, waarin op hoofdlijnen en soms ook al op een meer gede-
tailleerd niveau een beeld wordt gegeven van de wenselijk geachte ontwikkelin-
gen. De keuze om als belangrijkste referentie voor de Keizerlijke bewoningsperi-
ode te kiezen biedt de optimale oplossing. Veel cultuurhistorische tuin- en park-
elementen kunnen samenhangend worden hersteld en vertellen de bezoeker 
het verhaal van de Keizer. De aanwezige museale collectie wordt versterkt met 
het Park als collectiestuk. Park Huis Doorn en Huis Doorn vormen samen een 
eenheid. De bijzondere sfeer van deze buitenplaats, met de bijbehorende na-
tuurwaarden, kan zo geheel worden hersteld. Dat maakt het ook zeer geschikt 
als een plek die meerdere keren bezocht kan worden: er is meer te beleven dan 

in één bezoek kan worden gezien.  
Deze revitalisering zal direct ook zorgen voor meer rendement van de beheers-
kosten, alsmede een doelmatige logistiek opleveren voor de bedrijfsvoering van 
museum en horeca. In samenwerking met lokale marktpartijen kan daarmee 
een economische impuls worden gerealiseerd. 
Met deze aanpak wordt recht gedaan aan de wettelijke status van beschermd 
monument en natuurgebied, en wordt dit erfgoed optimaal bewaard en be-
waakt door het een nieuwe toekomst te geven.   



16 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                          1 maart  2015      



17 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                           1 maart 2015  

1.5 HET RUIMTELIJKE HERINRICHTINGPROCES OP HOOFDLIJ-

NEN 
 
In samenhang met de visie is in het Masterplan uitgewerkt hoe nu de verschil-
lende doelstellingen en waarden concreet samenkomen als ruimtelijk plan. Kort 
gezegd: wat zou er waar moeten gebeuren om de gewenste ontwikkeling vorm 
te geven. Belangrijk in de beschrijving hiervan is de schets van het streefbeeld.  
 
In de visie op de ontwikkeling van die ruimtelijke structuur komen een enkele 
belangrijke aspecten daarvan naar voren. De aanwezige onderdelen zoals het 
Huispark direct om het Huis zelf, het Buitenpark en het Dienstenterrein zullen in 
ere worden hersteld en elk weer hun eigen sfeer en karakter krijgen. De bedoel-
de samenhang tussen deze onderdelen vormt wellicht het meest interessante 
aspect van de inrichting van deze buitenplaats. Het stuurt de beleving van de 
bezoeker, die op geraffineerde wijze telkens iets anders te zien krijgt. 
Andere te nemen maatregelen staan ten dienste van deze te bereiken “werking” 
van het park. Het herstellen van de oorspronkelijke lanen en paden, het realise-
ren van een Beektuin in het Huispark, het herstellen van de kleine en grote 
zichtlijnen door het Park, het openen van de poort bij het dorp Doorn, het na-
tuurlijker maken van de graslanden, het dunnen en opschonen van de parkbos-
sen, het herstellen van de oorspronkelijke rondwandelingen en het op termijn 
weer in gebruik nemen van de moestuin. Uiteraard zijn er nog vele andere 
maatregelen te noemen. Hiervoor wordt verwezen naar het Masterplan zelf. 
 
Met de al eerder genoemde vier hoofdactiepunten [herstel park, groen collectie-
stuk, verbeteren beheer, relatie met burgers Doorn] als leidraad zal door uitvoe-
ren van vele maatregelen gewerkt worden aan de noodzakelijke revitalisatie. 
Wat straks te zien zal zijn is een goed verzorgde, historische tuin- en parkaan-
leg als wandelgebied met een museale kwaliteit en presentatie. Het wordt weer 
een park met veel afwisselende ruimtelijke beelden, zoals een kleinschalig agra-
risch cultuurlandschap, spiegelende vijvers, rijke oude bossen en hakhout, 
fraaie lanen, verschillende ornamenten en kleurige borders. Bloemrijke gazons, 
grindpaden en onverharde wegen vormen hiervan de omlijsting. In dit oude 
sfeerrijke parklandschap zijn vele natuuraspecten te beleven, zoals bijzondere 
broedvogels, paddenstoelen, bloemrijke weiden, vissen en andere waterdieren. 
De buitenplaats heeft het patina van ouderdom. Het gastheerschap is verwelko-
mend en uitnodigend, zowel voor museumbezoekers als omwonenden. Bezoek 
van het Park blijft gratis. 
De herstelperiode zal gespreid worden over ongeveer zes tot zeven jaar. Tel-
kens zal een bepaalde plaats in het park worden aangepakt. Dit is gelet op het 
unieke karakter van Park Huis Doorn natuurlijk maatwerk. Nader historisch en 
ecologisch onderzoek, landschapsontwerp en intensief toezicht zal mede borg 
staan voor een zorgvuldige uitvoering. Het is daarom ook nodig dit hele ont-
werpproces zo transparant als mogelijk uit te voeren. Waar mogelijk zullen pre-

sentaties en rondleidingen worden gegeven. Aan de hand van een communica-
tieplan zal de benodigde informatie met verschillende partijen worden gedeeld 
en de dialoog worden aangegaan.  
In het vervolg van dit rapport zal aan al deze aspecten aandacht worden ge-
schonken. De waardestelling in dit rapport brengt de bijzondere kenmerken van 
deze buitenplaats overzichtelijk in beeld. De oplossingen voor de diverse onder-
delen en de daarbij behorende maatregelen zijn op hoofdlijnen. Daardoor blijft 
het overzicht en de koppeling aan de doelen duidelijk. Tijdens de uitvoering 
zullen nog veel details ontdekt worden. Met deze basis, dit masterplan, zullen 
zij alle een plaats krijgen in de gehele revitalisatie van Park Huis Doorn. 
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Reconstructie van de bouwgeschiedenis van Huis Doorn. Overgenomen uit B. Olde Meie-
rink e.a., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht 1995), 168. 

 

ca. 1300 ca. 1650 
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2.1 DE OUDSTE GESCHIEDENIS 
 
 
De eerste vermelding van een goed Doorn stamt uit 838 wanneer in een schen-
kingsakte van graaf Rodgar aan de Utrechtse St. Maartenskerk sprake is van 
“Theothorne dimidum mansum”. In 960 wordt het goed op een lijst van bezittin-
gen van de St. Maartenskerk vermeld als “villa Thorhem cum ecclesia et omni 
integritate sanctie Martini”. Spaarzame latere vermeldingen zijn in 1209 “curtus 
de Dorne” en in 1293 “Toren”. Aangenomen wordt dat Doorn in deze periode 
een uithof was van het Utrechtse domkapittel van St. Maarten en bewoond en 
beheerd werd door een hofmeier. 
 
Omstreeks 1200 viel de curtis Doorn aan de domproost zelf toe en vestigde 
deze zich vanuit de stad Utrecht in Doorn als gevolg van spanningen tussen 
hem en de bisschop van Utrecht. Aan het einde van de 13e eeuw, vermoedelijk 
onder domproost Adolf van Waldeck, is een vierkante stenen toren gebouwd. 
In 1322 wordt Huis Doorn verwoest door graaf Willem III van Holland in een 
geschil tussen de Utrechtse bisschop Jan van Diest en domproost Floris van 
Jutfaas. Pas in 1347 kreeg domproost Hendrik van Mierlaer toestemming om het 
huis weer op te bouwen. In 1356 blijkt Huis Doorn weer opgebouwd te zijn en 
wordt genoemd als een “heerlyk en pragtig slot”. 
 
In 1536 wordt Huis Doorn als riddermatig goed ingeschreven in de lijst van rid-
derhofsteden. Bij de restauratie in 1990-1992 kon aan de hand van bouwsporen 
worden vastgesteld dat Huis Doorn oorspronkelijk bestond uit een rechthoekig 
omgracht huiseiland met aan de westzijde een gebouw met weermuren dat een 
binnenplaats omsloot met drie ronde torens op de hoeken. De entree bevond 
zich aan de noordzijde. Op de noordoostelijke hoek bevond zich een vierkante 
poorttoren die uitgaf op een eveneens omgrachte voorburcht. 
 
De eerste vermelding van de omgeving stamt uit 1580 wanneer de domproost 
Anthonie Hennin van Bossu “die habitatie van die huysinge tot Doorn met die 
koeweyde, boomgaerden en die weyde vant Bossche” kreeg. Tevens wordt hij 
verplicht de komende vijf jaar ieder jaar 400 bomen (eik, es of iep) te planten 
“daermede thuys voorseyt jegens de wynt beschut ende beschermt zall mogen 
wesen”. De genoemde boomsoorten wijzen erop dat de omgeving van Huis 
Doorn destijds veel natter zal zijn geweest dan nu het geval is. 

2. HISTORISCHE ONTWIKKELING 

ca. 1750 

1792 

1994 
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Huis Doorn in 
1646/1647 vanuit het 
noordoosten door 
Roelant Roghman. 
Afb. overgenomen uit 
B. Olde Meierink, 
Kastelen en ridder-
hofsteden in Utrecht 
(Utrecht 1995), 163. 
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2.2 DE 17E EEUW 
 
Er zijn weinig gegevens bekend over de tuinaanleg van Huis Doorn in de 17e 
eeuw. In 1635 verkoopt het Domkapittel Huis Doorn met “den bos ende vieren-
twintig morgen lants” voor 8.000 gulden aan Reynier van Goltstein. Uit de ver-
koopakte blijkt dat het huis in zeer slechte staat was. Van Goltstein besteedde 
ruim fl. 12.000 aan verbeteringen en reparaties. De vroegst bekende afbeelding 
van Huis Doorn, van de hand van Roelant Roghman, stamt uit 1647. Hierop is 
het huis in zijn gracht weergegeven met een brug vanaf de poorttoren aan de 
noordzijde naar de voorburcht. De voorburcht heeft inmiddels al de allure heeft 

van een voorplein met gemetselde kademuren en opgaande bomen.  
 
Een tweede tekening uit ca. 1665 geeft Huis Doorn enigszins perspectivisch 
vervormd vanuit het noordwesten weer. Op deze tekening is voor het eerst een 
bijgebouw én een stenen poort op de geheel omgrachte voorburcht zichtbaar. 
Geheel rechts is een (nu niet meer bestaande) tuin ten westen van het huis met 
een tuinpoort weergegeven. 

“Het huis te Doeren behoorende Jr. Broeckxdorp” 
vanuit het noordwesten in ca. 1665 Het Utrechts Ar-
chief, Topografische Atlas. 
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Detail van de kaart van Huis Doorn, vóór 1792. Het Utrechts Archief,  
Archief Huis Doorn, inv.nr. 9. 

Uitsnede blad 8 van de Topografische kaart van de gedeelten der provincies Gelderland en Utrecht 
begrepen tussen de rivier de Rijn en de Zuiderzee uit 1800. Nationaal Archief. In rood de vijverpartij 
in de as. 



23 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                           1 maart 2015  

2.3 DE EERSTE HELFT VAN DE 18E EEUW 
 
In 1701 wordt Huis Doorn gekocht door Frederik Willem van Diest. Van Diest is 
vermoedelijk verantwoordelijk voor de verbouwingen van Huis Doorn waarbij 
onder andere de muur aan de oostzijde werd verlaagd, de toren op de noord-
westhoek werd gesloopt, de toren op de zuidwesthoek verhoogd en de woonto-
ren op de noordwesthoek werd gemoderniseerd. Van Diest zal tegelijkertijd de 
aanleg hebben gewijzigd. De geometrische aanleg zoals afgebeeld op een kaart 
uit ca. 1790 zal vermoedelijk grotendeels in het eerste kwart van de 18e eeuw 
tot stand zijn gekomen.  
 
 In 1708 breidt Van Diest zijn bezit uit met de aankoop van Jan Cornelis van 
Maren van “den hoffsteede aghter het huys te Doorn” bestaand uit een 
”seeckere huijsing met twee bergen en een schuer”. In of voor 1721 laat Van 
Diest twee grote rechthoekige vijvers graven ten zuiden van het huis aan 
weerszijden van de hoofdas. In de hoofdas zelf was al een centrale geschulpte 
vijver gelegen nabij de oude Achterweg voor de verlegging naar zijn huidge 
locatie. Het zand uit deze twee nieuwe vijvers stelt Van Diest in 1721 beschik-
baar voor de ophoging van de Langbroekerweg tussen Doorn en Langbroek. 
Aangezien de vijvers evenwijdig liggen aan de noord-zuid gerichte hoofdas mag 
verondersteld worden dat deze hoofdas met centrale vijver destijds al aanwezig 
was of hier gelijktijdig mee is aangelegd. De boerderij, die gezien de vermelding 
“aghter het huys te Doorn” aan de zuidzijde zal hebben gelegen, is door Van 
Diest afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van de parkaanleg. Bij de ver-
koop in 1792 is sprake van de parkaanleg  op de plaats van een afgebroken 
huis “gelegen tusschen de Agterweg en de vijver”.  
 
Van de diverse topografische tekeningen uit het midden van de 18e eeuw is 
alleen op de twee uit 1750 stammende tekeningen van Jan de Beijer iets van de 
omgeving te zien. De tekeningen geven een singelbeplanting aan de zuid- en 
oostzijde weer. De situatie komt overeen met de lanen aan de oost- en zuidzij-
de zoals zichtbaar op de kaart uit 1790. 

Huis Doorn vanuit het noordwesten, Jan de Beijer 19 juli 1750. Collectie Rijksmuseum. 

Huis Doorn vanuit het zuidoosten, Jan de Beijer 19 juli 1750. Collectie Rijksmuseum. 
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Uitsnede van de kaart van Huis Doorn, 
vóór 1792. Het Utrechts Archief, Archief 
Huis Doorn, inv.nr. 9. In de rode cirkel 
staat de “kapel” aangeduid. 
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2.4 DE TWEEDE HELFT VAN DE 18E EEUW 
 
De kaart van voor 1792 toont een momentopname van de aanleg van Huis 
Doorn op dat moment en werd enkele jaren later gebruikt bij de verkoop. Eige-
naar van Huis Doorn in de periode 1762-1792 was Herman Frederik Richard 
Lijnslager. In de literatuur wordt vermeld dat Lijnslager na 1762 Huis Doorn 
“volgens de mode van de tijd (liet) aanpassen”.  
 
Wanneer Lijnslager in 1792 Huis Doorn verkoopt is er sprake van perceel 1 “den 
Adelijken Huize Doorn, met zijn binnen en buitenpleyn, Stallinge, Hovenierswo-
ning, Duiven- en Duiven-Torens, berm, grachten, cingels, boomgaarden, allées, 
bosschen, vijvers, Hof en retraite…” en perceel 2 “Omtrent drie mergen thands 
boomgaard, slingerbosch en Bouwland, waarop te voren een huyzinge gestaan 
heeft, gelegen tusschen de Agterweg en de vijver alwaer ten oosten de weg 
naar Nederlangbroek en ten westen het bovengemelde perceel (…) naast gele-
gen is”.  
 
De kern van de aanleg zoals zichtbaar op de kaart uit ca. 1790 van Huis Doorn 
is gelegen tussen de Dorpsstraat en de oude Achterweg. De hoofdentree be-
vindt zich aan de noordzijde en maakt onderdeel uit van de hoofdas as. Deze 
noord-zuid gerichte hoofdas zet zich aan de noordzijde over de Dorpsstraat 
heen tot aan de Oude Arnhemse Bovenweg. Aan de zuidzijde liep de as even-
eens over de oude Achterweg door. De geschulpte vijver in deze as zelf is her-
kenbaar door de onderbreking van de boombeplanting en de halve cirkelvorm 
nabij de Achterweg. Nabij de Oude Arnhemse Bovenweg bevindt zich aan de 
oostzijde van de hoofdas een ijskelder en aan de westzijde ligt een sterrenbos. 
Evenwijdig aan de centrale as verbinden nog drie lanen de Oude Achterweg met 
de Oude Arnhemse Bovenweg. De belangrijkste dwarsverbinding (oost-west) 
door de aanleg van Huis Doorn heen betreft de doorgaande Molenweg. De Mo-
lenweg en enkele andere wegen en lanen liggen gerend ten opzicht van de 
noord-zuidas. 
 
Hoewel met de aanleg van de hoofdas, de aanleg van een dwarsas op het ei-
land aan de oostzijde en de aanleg van een dwarslaan langs de zuidelijke huis-
gracht en de beide vijvers gepoogd is de aanleg te reguleren, is de grote in-
vloed die de middeleeuwse verkaveling op de parkaanleg heeft nog onmisken-
baar. Het huis zelf ligt in een vierkante huisgracht met een halfronde uitstulping 
aan de oostzijde. Deze uitstulping ligt in de as van de oost-west georiënteerde 
dwarsas. Het huis kent aan weerszijden een eiland waarin zich sier- en moestui-
nen zullen hebben bevonden. Aan de noordzijde is de omgrachte voorburcht 
omgevormd tot een omgracht voorplein met koetshuis. Het voorplein heeft een 
halfronde gracht aan de zijde van hoofdas.  
 
Opvallend zijn verder de eerste aanzetten voor de omvorming naar een aanleg 

in landschapsstijl. Ten noordwesten van de westelijke rechthoekige vijver is de 
aanzet van een slingervijver weergegeven (die later samen met de rechthoekige 
vijver zal worden opgenomen in de huidige vijver). In het bosvak langs de zuid-
oosthoek van de aanleg is nabij de oude Achterweg een slingerpad aangelegd 
dat tot op heden deel uitmaakt van de zuidelijke rondwandeling en in 1792 
wordt genoemd als “slingerbosch”. Opvallend is dat op de kaart ter plekke van 
de neogotische kapel in 1790 ook al een gebouwtje staat weergegeven. Moge-
lijk betreft dit de in 1792 in de verkoopakte genoemde “retraite”. Op de zuid-
westhoek van de moestuin staat een tweede, houten, gebouwtje dat vermoede-
lijk een duiventoren zal zijn. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de eerste aanzetten voor een parkaanleg in land-
schapsstijl zullen zijn uitgevoerd ten tijde van Herman Frederik Richard Lijnsla-
ger die Huis Doorn van 1762 tot 1792 bezat.  
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Prekadastrale kaart van Huis Doorn uit 1810 uit het “Maatboek der Landerijen gelegen in 
de jurisdictie van Doorn” door landmeter W, Kuijk. Het Utrechts Archief, Topografische 
Atlas 

Huis Doorn 
vanuit het zuid-
oosten door J. 
Andringa, 
1799. Coll. Huis 
Doorn. 

Huis Doorn 
vanuit het zuid-
westen, 1825. 
Coll Museum 
Flehite, Atlas 
Coenen van ‘s-
Gravensloot. 
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2.5 1792-1829: HET PARK IN LANDSCHAPSSTIJL EN HEN-

DRIK VAN LUNTEREN 
 
In 1792 wordt Huis Doorn gekocht door Wendela Eleonora ten Hove (1750-
1814) voor fl. 79.000. Wendela was weduwnaar van Willem Munter (1743-1776) 
en Jan Carel Godin (1752-1787). Na de dood van Godin verkocht ze een groot 
deel van haar bezittingen, waaronder haar Amsterdamse stadshuis Herengracht 
44, de buitenplaats Woestduin en de Ridderhofstad Bolestein. In 1796, enkele 
jaren na de aankoop, laat zij Huis Doorn verbouwen tot het huidige neoclassicis-
tische landhuis. Hoewel er enige onduidelijkheid is over de verantwoordelijke 
architecten wordt er in de literatuur van uitgegaan dat Huis Doorn een project 
was van de Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart (1747-1820) en 
de voor hem werkzame Barthold Willem Hendrik Ziesenis (1768-1820). 
 
Bij de verbouwing van het huis werd onder andere de poorttoren gesloopt en 
het huis omgevormd tot een neoclassicistisch U-vormig gebouw. De nieuwe 
voorgevel van het huis werd gericht op het oosten waarmee de entree door het 
park van het noorden naar het oosten werd verlegd en de voorburcht zijn func-
tie als voorplein verloor. Logischerwijze zal de tuin- en parkaanleg gelijktijdig of 
kort na de transformatie van het huis eveneens een verandering hebben onder-
gaan. Een tekening door J. Andringa uit 1799 geeft de nieuwe entree weer met 
een nieuwe brug over de huisgracht aan de oostzijde. In hoeverre het park zelf 
al een grote transformatie onderging met de vergraving van de geometrische 
vijvers in deze periode is niet geheel duidelijk. 
 
Kaartblad 8 van de “Topografische kaart van de gedeelten der provincies 
Utrecht en Gelderland tussen de rivier de Rijn en de Zuiderzee” is te onnauw-
keurig om met betrekking tot de aanleg hier veel uit af te leiden. Van een gebo-
gen oprijlaan in oostelijke richting lijkt nog geen sprake te zijn. Wel geeft deze 
kaart duidelijk weer dat de Achterweg nog op zijn oorspronkelijke plaats lag en 
geeft de kaart de geschulpte vijver in de zuidelijke centrale as weer. 
 
De prekadastrale kaart uit 1810 door W. Kuijk Jzn. geeft het huis in zijn nieuwe 
gedaante weer. De kaart maakt een naïeve indruk doordat de verhoudingen op 
de kaart tussen de verschillende onderdelen niet geheel conform de werkelijk-
heid zijn weergegeven. Het gehele terrein wordt geadministreerd als bos met 
daarbinnen enkele percelen bouwland (no. 95 t/m no. 97) en een perceel wei-
land (no. 98). De twee vlakken ten oosten van het huis betreffen de beide zijtui-
nen zoals ook op de kaart van ca. 1790 staan weergegeven. Het vlak ten noor-
den hiervan betreft de moestuin. De zuidelijke geometrische vijver blijkt in 1810 
nog in zijn oude toestand te bestaan op de zuidoosthoek van het weiland no. 
98. Ook ligt de Achterweg nog op zijn oorspronkelijke plaats. 
 
Een anonieme tekening uit 1825 van Huis Doorn vanuit het westen gezien toont 
het park in landschapsstijl. Op het Kadastraal Minuut Plan sectie A, 5e blad uit 

1829 staat de gehele aanleg in landschapsstijl weergegeven met de verlegde 
Achterweg. Hieruit blijkt dat de aanleg in landschapsstijl van Huis Doorn in ieder 
geval vóór 1825 en vermoedelijk na circa 1810 tot stand is gekomen. Wendela 
Eleonora ten Hove breidde overigens het grondgebied van Huis Doorn uit met 
enkele grote grondaankopen in 1798 en 1810 tot ruim 525 hectare voornamelijk 
heide gelegen aan de noordzijde van de Arnhemse Bovenweg. Hier laat zij de 
Gezichtslaan verder doortrekken en de heide ontginnen tot (dennen)bos. Na 
haar overlijden werd in 1814 haar zoon jhr. Mr. A.C.W. Munter eigenaar van 
Huis Doorn. 
 
Onbekend is welke landschapsarchitect de aanleg op Huis Doorn heeft ontwor-
pen en of dit voor 1814 voor mevr. Ten Hove is gebeurd of voor haar zoon jhr. 
Mr. Andries Willem Cornelis Munter (1775-1861). Hoewel nader onderzoek hier-
voor noodzakelijk is en direct bewijs ontbreekt, lijkt om meerdere redenen aan-
nemelijk dat Hendrik van Lunteren (1780-1848) de ontwerper is van het park in 
landschapsstijl. 
Hendrik van Lunteren werkte samen met zijn broer en vader als tuinlieden op 
de direct tegenover Huis Doorn (oostzijde) gelegen buitenplaats Schoonoord 
voor Hendrik Swellengrebel jr.. Toen Swellengrebel in 1803 overleed bedacht hij 
Hendrik van Lunteren ruimschoots in zijn testament. De erfenis stelde Van Lun-
teren in staat om in Utrecht onder de rook van de Domtoren de kwekerij Flora’s 
Hof te beginnen. Naast de kwekerij wierp Hendrik zich op als tuin- en land-
schapsarchitect.  
Van Lunteren werkte vooral in het Utrechtse. In de periode dat het park van 
Huis Doorn in landschapsstijl is aangelegd ontwierp hij tussen 1805 en 1808 de 
parkaanleg van de ridderhofstad Oudegein bij Nieuwegein. Tussen 1800 en 
1810 ontwierp hij de parkaanleg van de buitenplaats Vollenhoven bij de Bilt. In 
1814 werkte hij op Randenbroek in Amersfoort, in 1815 op landgoed Heiligen-
berg bij Leusden, in 1824 op de Utrechtse buitenplaats ’t Hoogeland. 
 
Hendrik van Lunteren was ook rechtstreeks betrokken bij Huis Doorn. Op 17 
november 1806 was Hendrik van Lunteren “woonagtig te Utrecht” als gemach-
tigde van Petronella van Doorn, weduwe Wittenberg betrokken bij de verkoop 
aan “Mevrouwe Douairieren Godin Gebooren ten Hooven eerstelijk een Huijsin-
ge erf en hof staande en geleegen op den Bergh” onder Doorn. 
In het algemeen geldt dat wanneer naar de ontwerpen van Hendrik van Lunte-
ren wordt gekeken hij voor zijn ontwerpen gebruik maakte van de plaatselijke 
situatie en het bestaande, veelal in percelen verbrokkelde terrein tot een een-
heid maakt door middel van wandelingen en zichten waarin open weiden en 
akkers een rol spelen. Hierbinnen zijn typerende elementen voor het werk van 
Hendrik van Lunteren: 
 

 De verhoogde ligging van het huis met een open zicht (glooiende weide) 
aan de straatzijde;  

 Gebogen oprijlanen die aan weerszijden naar het huis voeren langs deze 
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Kadastraal Minuut Plan Doorn, sectie A, 
5e blad uit 1829  
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weide; 

 De oprijlaan voert langs de vijverpartij; 

 Het vergraven van bestaande beken en sloten tot een doorlopende wa-
terpartij die zich verbreed tot vijvers en weer versmald; 

 Een “Umfassungsweg”, waarbij buitenom langs de grenzen van het ter-
rein een wandeling is aangelegd; 

 De aanleg gaat over in het omliggende landschap, er is geen duidelijke 
scheidslijn. 

 
Wanneer de aanleg van Huis Doorn, zoals weergegeven op het Kadastraal Mi-
nuut Plan sectie A, 5e blad uit 1829 wordt vergeleken met de bovengenoemde 
stijlkenmerken van Hendrik van Lunteren zijn er duidelijke sprake van overeen-
komsten tussen de aanleg en de genoemde stijlkenmerken, met als meest ken-
merkende de vorm van de vijverpartij. 
 
De aanleg zoals deze tussen vermoedelijk 1810 en 1829 is ontstaan kenmerkt 
zich door een huispark dat binnen de contouren van de geometrische aanleg is 
gelegen en begrensd wordt door de oude Molenweg aan de noordzijde, de 
dwarslaan aan de oostzijde, de oude Achterweg aan de zuidzijde en de buiten-
laan (Molenweg west) aan de westzijde. Binnen deze aanleg werden de be-
staande huisgracht en rechthoekige vijvers vergraven en met elkaar verbonden 
tot een beektuin of vijverpark waarbij gebruik werd gemaakt van bestaande 
kavelsloten die eveneens werden vergraven. In de meest zuidelijke vijverarm is 
duidelijk de bermsloot van de oude Achterweg herkenbaar.  
Om het huispark werd langs de gehele oost-, zuid- en westzijde het oude cul-
tuurlandschap aangekleed tot parkaanleg. Aan de oostzijde werd de parkaanleg 
tot aan de Langbroekerweg uitgebreid door de bestaande landbouwgronden 
met beplanting te stofferen en van slingerende paden te voorzien. Aan de zuid-
zijde werd hiertoe de oude Achterweg verlegd in zuidelijke richting en hiermee 
om het park en de molen heen gelegd. Aan de westzijde werd een strook bos 
en bouwland tot aan de Molenweg (westzijde) bij het park getrokken. Het ge-
heel werd samengesmeed door een rondwandeling die deels gebruik maakte 
van oudere padenstructuur. 
De voormalige hoofdentree aan de noordzijde werd opgeheven maar bleef als 
zichtlijn gehandhaafd. Vanaf het dorp (nabij de kerk) bleef een tweede entree 
gehandhaafd. Ook een derde entree in de vorm van een rechte laan vanaf de 
Langbroekerweg werd gehandhaafd en voorzien van een tuinmanswoning in 
cottagestijl, Vedetta genaamd. Op het punt waar beide lanen elkaar raakten 
begon een nieuw aangelegde licht gebogen oprijlaan die dwars door dit aange-
klede cultuurlandschap naar het huis voerde.  
 
De aanleg werd verder voorzien van een aantal decoratieve gebouwen in neo-
gotische stijl en cottagestijl met als meest belangrijke; de tuinmanswoning Ve-

detta aan de Langbroekerweg; de arbeiderswoning Capanella aan de Molenweg, 
de kapel, het Kalverhok, de duiventoren en het eind 18e-eeuwse koetshuis (in 
1838 verbouwd tot oranjerie). Vermoedelijk werd de molen aan de Langbroe-
kerweg bewust opgenomen als attractief zicht vanaf de zuidoostelijke rondwan-
deling.  
Het verbindende element tussen huispark en het aangeklede landschap werd 
gevormd door de waaier aan zichtlijnen vanuit het huis tot diep in het park en 
zelfs daarbuiten en omgekeerd. Dit waren: 

 De gehandhaafde centrale zichtlijn (Gezichtslaan) in noordelijke richting 
uit de 18e eeuw; 

 De gehandhaafde tegenhanger aan de zuidzijde over een brug op de 
Achterwei gericht; 

 Het diagonale zicht in zuidoostelijke richting over de schuine brug in de 
huisgracht naar de 18e-eeuwse dwarslaan;  

 Het diagonale zicht in zuidwestelijke richting naar het Kalverhok; 

 Het diagonale zicht in noordwestelijke richting op Capanella. 
 
Het nutsgedeelte van Huis Doorn bleef op grosso modo dezelfde plek geconcen-
treerd als zichtbaar op de kaart van voor 1790. Wel is er een dienstplein ont-
staan ten zuiden van de Boerenlaan waarvoor een deel van de tuin aan de oost-
zijde is opgeofferd en de gracht die deze oostelijke tuin aan de noordzijde om-
sloot is gedempt. Hierbij zal ook de duiventoren zijn verplaatst naar de huidige 
locatie. Op het dienstplein is een aantal nutsgebouwen gebouwd waaronder het 
(huidige) koetshuis genaamd het Chalet uit 1838.  
Bij de verkoop in 1874 is er verder sprake van “voorts ruime stal voor twaalf 
paarden; koetshuis en koetsierswoning - wel aangelegde Bloemen- en Moestuin 
met druiven-kasten, groote Oranjerie en tuinmans-woning, (…)  Boerderij met 
stalling voor koeijen en paarden, ruime hooi- en korenzolders (vermoedelijk 
boerderij Achterweg 1); houtloodsen en bergplaatsen, steenen duiventil (…)”. 
Bij de verkoop werd het huis met park omsloten door Achterweg, Molenweg en 
Langbroekerweg met een perceel tussen de Molenweg en Dorpsstraat (de Ge-
zichtslaan), tezamen 39 ha., apart verkocht. 
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Huis Doorn 
omstreesk 1830 
zoals afgebeeld 
in M. Mourot, 
Gezigten van 
buitenplaatsen 
en gebouwen 
gelegen tus-
schen Utrecht 
en de Grebbe 
(Utrecht 1829). 
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Huis Doorn Veldminuut van de Topografisch Militaire Kaart uit 1846 door J.D. Enderlein. 
Nationaal Archief. 

Zicht vanaf het Kalverhok richting het huis omstreeks 1900. Stichting 
In Arcadië, coll. Paul Kluwer.  
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Boven: Capanella met links het pad voorlangs en rechts de doorgaande Molenweg, 
ansichtkaart omstreeks 1900.  

Onder: het voormalige neogotische Kalverhok omstreeks 1900. 

Boven: voormalige tuinmanswoning Vedetta kort voor de afbraak en verplaatsing in 
1919. 

Onder: het voormalige toegangshek nabij de kerk omstreeks 1920. 
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Chromotopografische kaart Bonneblad nr. 466, uitgave 1912. 



34 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                          1 maart  2015      



35 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                           1 maart 2015  

2.6 1903-1919: BARON VAN HEEMSTRA EN HUGO POORTMAN 
 
In 1903 verkoopt Cornelia Henrietta van Lennep Huis Doorn aan Wilhelmina Cor-
nelia de Beaufort echtgenote van mr. W.H.J. baron van Heemstra. Het echtpaar 
huurde voordien vermoedelijk Huis Doorn al enkele jaren. Uit de rekeningenboe-
ken van Hugo Anne Cornelis Poortman (1858-1953) blijkt dat hij in opdracht van 
mr. W.H.J. baron van Heemstra in de periode 1901-1903 een “Volledig planschets 
van park te Doorn met advies. Plan-ontwerp en uitzetting” maakte.  
 
In de periode 1903-1907 volgde de uitwerking met diverse deelontwerpen: 

 1903 aanleg rijweg met een halfcirkelvormige uitstulping ( het “balkon”) 
direct ten oosten van de 18e-eeuwse dwarslaan langs de Middenwei (toen 
akkerland) omdat de laan te smal was voor autoverkeer; 

 14 maart 1905 schets van “Flowergarden”. Deze werd in 1905 aangelegd 
ten zuidoosten van de zichtlijn richting Langbroek; 

 14 maart 1905 schets wijziging van de symmetrische aanleg nabij de Oran-
gerie. Betrof de wijziging in 1905 van het kort tevoren aangelegde geome-
trische voorplein; 

 30 aug 1906 reis naar Doorn bespreking en adviezen. Schetsje voetstuk 
vaas in later gevolgde brief fl. 22,50; 

 1907 2 reizen naar Doorn adviezen ter plaatse fl. 30,00; 

 Tussen 1903 en 1907. Aanleg van het harpvormig padenstelsel en bloe-
menguirlandes in de noordelijke zichtlijn vanuit het huis. Hierbij werd de 
gracht van de Middeleeuwse voorburcht gedempt; 

 Tussen 1903 en 1907. Vergraving gracht zuid- en westzijde met een half-
cirkelvormige uitstulping; 

 Tussen 1903 en 1907 aanleg rozentuin op huidige locatie; 

 Tussen 1903 en 1907 herinrichting moestuin met koude bakken en een 
kassencomplex. Door het opheffen van de 18e-eeuwse dwarslaan langs de 
oostzijde van de moestuin wordt ruimte geschapen voor de aanleg van een 
werkterrein ingericht met een varkensstal en werkschuur. 

 
De kaart “Schloss Doorn. Situation der nächsten Umgebung des Schlosses” uit 
1919 geeft de aanleg weer zoals Wilhelm II de aanleg aantrof bij de aankoop in 
augustus 1919. Hieruit blijkt welke neobarokke tuinelementen Poortman al in op-
dracht van baron Van Heemstra aan het parklandschap van Hendrik van Lunteren 
heeft toegevoegd. 

Voorplein vóór de wijziging door Poortman in 1905. Coll. Oudheidkamer 
Doorn 

Het in 1905 door Poortman ontworpen nieuwe voorplein. Stichting In Arca-
die, coll. Paul Kluwer. 
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2.7 1919-1945: WILHELM II, VML. DUITSE KEIZER 
 
Periode A. 1919-1920: Tweede periode Poortman  
 
Voor Wilhelm II Huis Doorn in mei 1920 betrok vonden er een aantal wijzigin-
gen in de tuin- en parkaanleg plaats.  
 

 Het gehele terrein werd door een 2,3 meter hoog hekwerk omgeven; 

 In 1919 werd de hoofdentree verlegd van de Schoollaan naar de Lang-
broekerweg; 

 Aan de Schoolstraat werd een nieuw gesloten toegangshek naar ontwerp 
van de Amersfoortse architect H.A. Pothoven geplaatst; 

 Aan de Langbroekerweg maakte de tuinmanswoning Vedetta plaats voor 
het Poortgebouw naar ontwerp van de Amersfoortse architect H.A. Pot-
hoven. 

 
Hugo Anne Cornelis Poortman werd gevraagd een nieuw totaal ontwerp voor de 
aanleg te maken. Wilhelm II was vermoedelijk tijdens zijn verblijf op Ameron-
gen, waar Poortman werkzaam was voor graaf Bentinck, met hem in contact 
gekomen. Ondanks de goedkeuring van het ontwerp door Wilhelm II in 1919 is 
het ontwerp slechts ten dele uitgevoerd. De beplanting werd geleverd door de 
Nederlandse firma van Noordt en Zonen, al voor 1918 hofleverancier van de 
toenmalige Duitse keizer. Poortman ontwierp: 
 

 In 1919 de “Automobil-Vorfahrt vor der Brücke” waarbij zijn eerdere aan-
leg op het voorplein plaats maakte voor een nieuwe harpvormige entree 
met een centrale as /oprit met een bloemperk in het midden en 
“opstelplaatsen“ voor het personeel aan weerszijden tussen taxushagen;  

 De Middenwei werd hierbij aangekleed met heestergroepen;  

 In 1919 een dienstentree naar het huis aan de oostzijde met (de huidi-
ge) lage brug door beplanting afgeschermd van het voorplein; 

 De uitbreiding van “het Chalet” in 1920, volgens een gevelsteen in op-
dracht van Wilhelm II “als Wohnung ausgebaut'“ waarbij later, in januari 
1928, tevens een garage met losstaande klokkentoren aan de oostzijde 
werd gebouwd op het werkterrein. 

 
Tot de niet uitgevoerde plannen van Poortman behoorden: 
 

 De “Dienst garden” bij het Poortgebouw; 

 De “Dutch garden” bij de kapel; 

 Het halveren van de Middenwei waarbij de noordelijke helft werd inge-
richt met een nieuw te bouwen “Cavalierhaus” en een gebogen dienst-

weg ten noorden hiervan vanaf de entree bij de kerk richting het hoofd-
huis; 

 Een rechte oprijlaan vanaf de “Automobil-Vorfahrt” in de as van de voor-
gevel van Huis Doorn door de Middenwei naar het nieuwe Poortgebouw. 

Luchtfoto KLM, 1935, ansichtkaart. Stichting In Arcadië, coll. Paul Kluwer. 
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Ontwerp “Hermo Garten” door Van 
Noordt uit 1922.  

Bussink’s album Mijn Land nr. X Utrecht (Deventer 1936). Stichting In Arcadië, coll. Paul 
Kluwer. 
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Periode B. 1920-1945: Gerardus van Noordt  
 
Het contact tussen Poortman en Van Noordt verliep van meet af aan moeizaam 
en leidde uiteindelijk tot het vertrek van Poortman in 1920 op Huis Doorn. Hier-
na werd Gerardus van Noordt naast leverancier voor de beplanting tevens ont-
werper. In deze periode werd: 
 

 In 1920 een aangepast ontwerp voor de bestaande L-vormige rozentuin 
van Poortman tot Auguste-Victoria rosarium door Gerardus van Noordt. 
Hierbij werd de rozentuin uitgebreid tot een T-vorm en voorzien van 
“Keizerssymboliek” in de detaillering waaronder een perk in de vorm van 
het “ijzeren kruis” en perk dat identiek is aan het rozenperk in de Berlijn-
se Tiergarten en een gestileerd (Pruisisch) kruis in de punt van de T; 

 In 1922 de aanleg van de zogenaamde Hermo Garten in de zuidelijke 
zichtlijn. gerealiseerd De Hermo Garten was een prestigieus ontwerp met 
ruim 100 verschillende bloemsoorten en sierheesters. Vanwege de hoge 
kosten werd de aanleg in 1922 uiteindelijk sterk versoberd uitgevoerd. 
De tuin werd vernoemd naar prinses Hermine waarmee Wilhelm II in 
1922 in het huwelijk was getreden;  

 In 1920 de oranjerie verbouwd naar ontwerp van Van Pothoven tot stal-
ling en gastenverblijf van Wilhelm II in samenhang met de totstandko-
ming van de “Automobil-Vorfahrt vor der Brücke”; 

 In 1920 de “houtplaats” met houthakkershut en houtschuur gebouwd; 

 In 1923 het secretariaat van Hermine gebouwd. Dit gebouw is later ver-
plaatst naar Amerongen waar het tegenwoordig als particuliere woning 
dienst doet; 

 In 1927 de aanleg van een gravel tennisbaan naar ontwerp Gerardus van 
Noordt ten zuiden van de Duiventorenwei uitgevoerd. In 1935 uitgebreid 
met een nieuwe aanleg met bijzondere sierheesters- en bomen en bloe-
men; 

 In 1927 de aanleg van het “Keizer Wilhelm Rosarium” naar ontwerp Ge-
rardus van Noordt in de noordelijke zichtlijn gerealiseerd; 

 In 1928 de bouw van de garage met losse klokkentoren naar ontwerp 
gemeentearchitect F.G. Fliersma met een plein aan de moestuinzijde 
aangelegd; 

 In 1929 uitbreiding van het Keizer Wilhelm Rosarium naar ontwerp Ge-
rardus van Noordt; 

 In 1929 de aanleg Heinrich-Garten bestaand uit een grasveld omgeven 
door rhododendrons en een gedenksteen ter herinnering aan het overlij-
den van de broer van Wilhelm II in de noordelijke zichtlijn (achter het 

Mausoleum) aangelegd; 

 In 1932 de aanleg Pinetum aan weerszijden van een oude laan ten noor-
den van de moestuin aangelegd; 

 In 1933 de 1e uitbreiding Pinetum in oostelijke richting met ”Kaiser-
Eiche” als middelpunt aangelegd;  

 In 1936 nieuwe aanplant rond de kapel aangelegd; 

 In 1938 2e uitbreiding Pinetum in oostelijke richting; doorgevoerd; 

 In 1942 de bouw Mausoleum naar ontwerp van architect Martin Kiessling 
in de tussen 1903 en 1907 door Poortman aangelegde harpvormige tuin 
in de noordelijke zichtlijn gerealiseerd; 

 In de periode 1920-1942 zijn in het gehele park groepen voor Nederland 
niet inheemse naaldhoutsoorten als Kaukasusspar, fijnspar, Sitkaspar, 
Corsicaanse den, Douglasspar, thuja en dergelijke aangeplant. 

 
De periode Huis Doorn ten tijde van bezit door Wilhelm II kenmerkt zich door 
het grotendeels intact laten van de aanleg in landschapsstijl tussen ca. 1810 en 
1825 tot stand is gekomen en verrijkt met de door Poortman in opdracht van 
Heemstra aangebrachte wijzigingen in geometrische stijl tussen 1903 en 1919. 
Hoewel Wilhelm II zeer veel tijd, geld en moeite in het park geïnvesteerd heeft, 
hebben er geen grote ingrepen plaatsgevonden die de structuur van de aanleg 
hebben veranderd. De belangrijkste wijziging was ongetwijfeld de nieuwe en-
tree op het voorplein (de “Automobil-Vorfahrt vor der Brücke”, maar ook hier 
betrof het een andere invulling van het voorplein zonder de onderliggende ou-
dere structuur te wijzigen. Alle verfraaiingen uit de periode 1920-1941 hebben 
plaatsgevonden binnen de bestaande structuur.  
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Luchtfoto Huis Doorn 1936. 
Kadaster Nederland, Tpogra-
fisch dienst Zwolle. Inv.nr. emin 
466 strook 11 
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Luchtfoto voor 1941 
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Opname bestaande situatie door tuinar-
chitectenbureau P.A.M. Buys en J. Meij-
ers uit 1949-1950. Coll. Huis Doorn. 
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2.8 1945-HEDEN: STAATSBEZIT 
 
Na het overlijden van Wilhelm II in 1941 kwam Huis Doorn na de oorlog in 
staatsbezit. Op advies van het Nederlandsch Beheersinstituut werd jhr. W.H. de 
Beaufort, rentmeester bij het Schoutenhuis in Woudenberg, de nieuwe beheer-
der van Huis Doorn al snel bijgestaan door mr. A. Staring directeur van de Ne-
derlandse Kastelenstichting die als taak had geconfisqueerde kastelen te behe-
ren en de heer ir. A.W. van der Plassche, directeur Tuinbouw van het Ministerie 
van Landbouw. 
In opdracht van de beheerders werd door Jasper Meijers van Tuinarchitecten-
bureau Hasselman, dat in 1952 werd omgedoopt in tuinarchitectenbureau 
P.A.M. Buys en J. Meijers, in 1949-1950 een nieuw ontwerp gemaakt voor 
Landgoed Huis Doorn. Ten behoeve van dit ontwerp vervaardigde het bureau 
eerst een opname van de toenmalige situatie die toont dat de aanleg uit de 
periode 1920 nog vrijwel geheel aanwezig was. Het eerste ontwerp dat Meijers 
vervaardigde was een ambitieus plan met forse functionele ingrepen (in de tra-
ditie van het wederopbouwdenken) die de sfeer en vorm van het park sterk 
zouden veranderen en gericht waren op versobering van de onderhoudsinten-
sieve delen. Een grote ingreep betrof de totale transformatie van de entree 
naar het huis middels een nieuwe geometrische entree in de as van het huis 
over de Middenwei door Meijers omschreven als “Een monumentale opgang 
naar het huis” die mede verkregen werd door “Een verruiming van de bestaan-
de voortuin”. Tevens werden er door P.A.M. Buys niet uitgevoerde plannen ge-
maakt voor de transformatie van de moestuin in een bloementuin. Uiteindelijk 
werd het plan in 1952 aangepast en vereenvoudigd. Belangrijkste onderdelen 
van het plan die werden uitgevoerd waren: 
 

 De ingrijpende omvorming van de “Vorfahrt” tot het huidige nieuwe 
voorplein met het U-vormige padenstelsel; 

 De aanleg van de huidige parkeerplaats ten noordoosten van het Poort-
gebouw; 

 Het voorstel om de door Poortman ontworpen “autoweg” op de grens 
van de Middenwei en voorplein als laan te beplanten haalde het niet, 
maar werd enkele jaren later als nog uitgevoerd waarbij het “balkon” 
werd verwijderd; 

 De aanleg van een diagonaal pad vanaf het Poortgebouw richting de 
garage en het beplanten van de hierdoor afgesneden noordoostelijke 
hoek van de Middenwei; 

 Het verlagen van de onderhoudslast waarbij de rozentuin in gras werd 
gelegd, de paden en guirlandes bij het noordgazon werden geamoveerd, 
de in onbruik geraakte tennisbaan werd verwijderd en de open ruimten 

in het Pinetum werden dichtgeplant; 

 De versobering van de “Mausoleumtuin” met de verwijdering van het 
volgens Meijers “storende padenverloop” bij het Mausoleum en de ver-
groting van het gazon hier door het kappen van bomen en heesters. 

 
In de tweede helft van de 20e eeuw is het beheer van Huis Doorn door het Rijk 
overgedragen aan de Stichting tot beheer van Huis Doorn. Sindsdien is het park 
vrij toegankelijk. In deze periode zijn tal van voorzieningen aangebracht ten 
behoeve van de museale functie. Recent is het beheer van gebouwen en park 
weer in handen van het Rijksvastgoedbedrijf.  

Vogelvluchtweergave van het ontwerp door tuinarchitectenbureau P.A.M. Buys en J. Meij-
ers uit 1949-1950. Coll. Huis Doorn. 
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Aangepast ontwerp door tuinarchitecten-
bureau P.A.M. Buys en J. Meijers uit 
1951. Coll. Huis Doorn. 

Niet uitgevoerd ontwerp door P.A.M. Buys voor een bloementuin in de 
voormalige moestuin door tuinarchitectenbureau P.A.M. Buys en J. Meij-
ers uit 1949-1950. Coll. Huis Doorn. 
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3.1 INLEIDING 
 
De ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn is het voorgaande hoofdstuk 
op hoofdlijnen beschreven waardoor inzicht is ontstaan in de ruimtelijke struc-
tuur, opbouw en gelaagdheid van de aanleg van het landgoed. Het tuinhisto-
risch onderzoek naar Park Huis Doorn bestaat uit een presentatie van de feitelij-
ke gegevens. Een belangrijk deel van deze gegevens zijn waarnemingen van 
het object van onderzoek zelf. Andere gegevens bestaan uit kaartmateriaal, 
(ontwerp)tekeningen, oude foto’s, prenten, beschrijvingen, en relevante archi-
valia. Door gegevens uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken zijn 
conclusies getrokken over de aanleg- en gebruiksgeschiedenis en is hiervan een 
interpretatie gegeven.  
 
Uit het historisch onderzoek naar de tuingeschiedenis van Park Huis Doorn en 
de wijzigingen per periode valt af te leiden welke onderdelen en aspecten uit 
verschillende fasen in het object van onderzoek bewaard zijn gebleven. Hieruit 
is in principe ook de relatieve betekenis van deze onderdelen voor het historisch 
karakter van de totale aanleg vast te stellen. Dit werkt door in de waardestel-
ling. Bewaarde onderdelen en aspecten uit aanlegfasen in het verleden kunnen 
een hoge, een positieve en een indifferente monumentwaarde hebben.  
 
De waardestelling is opgesteld voor de historische buitenplaats Huis Doorn als 
geheel. Vervolgens is een tuinhistorische waardestelling uitgevoerd voor Park 
Huis Doorn als geheel en vervolgens verdiept tot op clusterniveau. De waarde-
stelling is uitgevoerd voor de clusters die behoren tot het eigendom van de 
Staat, namelijk de clusters Huispark, Buitenpark en Dienstterreinen. Elk van 
deze clusters is getoetst aan de hand van de criteria gaafheid (authenticiteit) en 
zeldzaamheid. De parkdelen die niet tot het bezit van de Staat behoren (en die 
dus buiten het studie- en plangebied liggen) zijn voor het begrip van de histori-
sche buitenplaats Huis Doorn als geheel en de parkaanleg in het bijzonder van 
belang. Aangezien deze onderdelen buiten van het plangebied liggen is hiervoor 
echter geen tuinhistorische waardestelling uitgevoerd.  
 
 
De onderstaande waardestelling is onafhankelijk en objectief en dus toetsbaar, 
verifieerbaar en reproduceerbaar. ‘Onafhankelijk’ wil in dit verband zeggen dat 
de waardestelling alleen op de tuin- en cultuurhistorische waarden is gebaseerd, 
los van de staat van onderhoud, gebruikersbelangen, eventuele ontwerpover-

3 ACTUELE SITUATIE & WAARDESTELLING  

wegingen en financiële aspecten.  
 
De waardestelling heeft een beperkte geldigheidsduur. Waarden zijn niet sta-
tisch en kunnen in de loop van de tijd veranderen als gevolg van nieuwe inzich-
ten. Immers, vergelijkingen met referentieobjecten, vergelijkingen met resulta-
ten uit eerder onderzoek, en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de 
waardestelling. De waardestelling is zuiver gebaseerd op de bestaande situatie. 
De waarde van verdwenen onderdelen of verdwenen gebouwen kan namelijk op 
geen enkele wijze getoetst of geverifieerd worden.  
 
De tuinhistorische waardestelling voor Park Huis Doorn betreft een interne 
waardestelling. Een contextuele waardestelling waarbij de vergelijking gemaakt 
wordt met andere soortgelijke objecten behoort niet tot het voorliggende pro-
ject. Belangrijke elementen van een interne waardestelling zijn: 
• de context: de stedenbouwkundige of landschappelijke situering; 
• het idee achter het ontwerp; 
• de vorm, onderliggende structuren; 
• de samenhang tussen aanleg en gebouwde elementen; 
• de gebruikte materialen en beplanting en de afwerking; 
• de bouwkundige elementen (gebouwen, bruggen, tuinsieraden etc.); 

 andere historische aspecten. 
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Inleiding 
Huis Doorn is vanwege de combinatie van huis, aanleg en collecties vergelijk-
baar met de koninklijke buitenplaatsen in Nederland. Wat Huis Doorn uniek 
maakt en naar een Europese dimensie tilt is de politieke betekenis van Wilhelm 
II voor de 20e eeuw. De combinatie van deze wereldpolitieke dimensie met het 
de aanwezigheid van Wilhelm II  in huis, tuin-  en parkaanleg en mausoleum  is 
in Europa uniek. 
 
Ontwikkelingsgeschiedenis 
De ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn is in het voorgaande hoofd-
stuk op hoofdlijnen beschreven, waardoor inzicht is ontstaan in de ruimtelijke 
structuur, opbouw en historische gelaagdheid van de aanleg van de buiten-
plaats als geheel. Het park maakt onderdeel uit van de historische buitenplaats.  
 
De historische buitenplaats bestaat uit: 
 

 Het ensemble van museum Huis Doorn en bijgebouwen; 

 De museale collecties; 

 De parkaanleg. 
 
De overkoepelende cultuurhistorische waardestelling is opgebouwd uit de deel-
waardestellingen: 
 
Algemene historische waarden (brede context); 

 Ensemblewaarden (samenhang); 

 Tuinhistorische waarden (tuinarchitectuurhistorisch en tuintechnisch); 

 Waarden vanuit de gebruikshistorie (gerelateerd aan het object van on-
derzoek). 

 
 

Huidige situatie 
In de huidige situatie kent de historische buitenplaats Huis Doorn meerdere 
gebruikers. Het huis en een deel van de bijgebouwen zijn in gebruik bij Museum 
Huis Doorn als museum en museumwinkel. Recent is de keizerlijke garage met 
nieuwe aanbouw in gebruik genomen als tentoonstellingsruimte waarin de ge-
schiedenis van Nederland in de Eerste Wereldoorlog wordt verteld. De oranjerie 
wordt als café-restaurant geëxploiteerd. Verder kennen de oranjerie, het Poort-
gebouw en het Chalet deels particuliere bewoning. De museale collecties betref-
fen de nalatenschap van Wilhelm II en staan ten dienste van de museale exploi-
tatie. Het park is vrij toegankelijk. Delen van het park (weilanden en de herten-
kamp) zijn in pacht uitgegeven aan particulieren. Het geheel is eigendom van 
het Rijk. 
Huis en museale collecties vertellen vooral het verhaal van de laatste Duitse 
keizer na zijn ballingschap in Nederland. Het park is een belangrijk levend on-
derdeel van deze collectie waarin veel aspecten van de bewoningsperiode door 
Wilhelm II nog tastbaar, maar veelal minder duidelijk beleefbaar, aanwezig zijn. 

3.2 BESCHRIJVING EN CULTUURHISTORISCHE WAARDESTELLING VAN DE HISTORISCHE BUITENPLAATS HUIS DOORN ALS GEHEEL 
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Waardestelling algemene historische waarden  
(brede context) 
 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van algemeen belang vanwege: 

 De typologische ontwikkeling van uithof van het Utrechtse domkapittel 
via ridderhofstad tot adellijke buitenplaats en de naoorlogse wederop-
bouw, met als hoogtepunt de “keizerlijke” bewoning. 

 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van internationaal belang vanwege: 

 De keizerlijke eigendomsfase. Het ensemble van huis, collecties, park-
aanleg, bijgebouwen in combinatie met de laatste rustplaats van Wilhelm 
II in het park maakt dat Huis Doorn, zeker in relatie met geschiedenis en 
nasleep van de Eerste Wereldoorlog, een internationale importantie heeft 
als laatste woon- en rustplaats van de laatste Duitse keizer. 

Ensemblewaarden  
(samenhang) 
 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van algemeen belang vanwege : 

 De markante ligging binnen de Stichtse Lustwarande aan de voet van de 
Utrechtse heuvelrug als vertegenwoordiger van de oudste fase, de kaste-
len, in dit buitenplaatsenlandschap; 

 De gelaagde aanleg, waarin zowel de Middeleeuwse ontginningslaag, de 
17e- en 18e-eeuwse geometrische aanleg, de 19e-eeuwse aanleg in land-
schapstijl als de vroeg 20e-eeuwse aanleg in gemengde en gardeneske 
stijl herkenbaar en vrij gaaf aanwezig zijn; 

 De architectonische relatie van de tuin- en parkaanleg met de bebouwing 
en collecties die 1) veelal van hoge kwaliteit is en 2) de gelaagdheid van 
het ensemble van architectuur en tuinarchitectuur door de eeuwen heen 
toont; 

 Het interieur van Huis Doorn dat een unieke complete weergave vormt 
van de keizerlijke bewoning in de eerste helft van de 20e eeuw. 
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Tuinhistorische waarden 
(tuinarchitectuurhistorisch en tuintechnisch) 
 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van algemeen belang vanwege: 

 De ontwikkeling van de Middeleeuwse vestigingsplaats via de 18e-
eeuwse geometrische tuinaanleg tot een parkaanleg in landschapsstijl in 
de 19e eeuw met toevoeging van elementen in gemengde en gardeneske 
tuinstijl vanaf het einde van de 19e eeuw en eerste helft 20e eeuw; 

 De toonaangevende landschapsarchitecten die hier werkzaam zijn ge-
weest waarbij Huis Doorn een vroeg en goed bewaard gebleven ontwerp 
uit het oeuvre van Hendrik van Lunteren vormt. Binnen deze leidende 
structuur hebben Hugo Poortman en Gerard van Noordt later nieuwe 
elementen toegevoegd; 

 De samenhang als landgoed in microvorm bestaand uit een aangelegd 
park omgeven door een aangekleed landschap onder Wilhelm II binnen 
een afsluitend hekwerk en dat valt binnen de typering ‘keizerlijk land-
goed in zakformaat’; 

 De gaafheid van de aanleg en gedeeltelijk bewaard gebleven luxe afwer-
king; 

 Het grote aantal en de diversiteit van de samenstellende onderdelen van 
park Huis Doorn (Pinetum, moestuin, rozentuin, park in landschapsstijl, 
aangekleed landschap, hertenkamp, follies etc.). In samenhang met de 
(nuts)gebouwen maakt dit Huis Doorn tot een luxueuze en complete 
buitenplaats met keizerlijke allure op bescheiden schaal. 

Waarden vanuit de gebruikshistorie  
(gerelateerd aan het object van onderzoek) 
 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van algemeen belang : 

 Als voorbeeld van een Utrechtse buitenplaats met een adellijke Neder-
landse wooncultuur. 

 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van internationaal belang: 

 Als toonbeeld van de keizerlijke hofcultuur en allure na 1918; 

 Als “Gedenkstätte / Lieu de Mémoire” en toevluchtsoord van voormalig 
keizer Wilhelm II na de eerste Wereldoorlog;  

 Vanwege de toevoeging van elementen (zowel gebouwd als tuinaanleg) 
met “keizerlijke” allure in alle aspecten van de buitenplaats; 

 Vanwege de openstelling van Huis Doorn als museum waarin de woon-
cultuur van Wilhelm II wordt getoond in samenhang met park Huis 
Doorn als levend onderdeel van deze wooncultuur; 

 Vanwege de aanwezigheid van de dienstgebouwen en –terreinen en 
andere aspecten die getuigen van de dagelijkse gang van zaken op een 
“keizerlijke hof in ballingschap”. 

 
 
 
Overkoepelende cultuurhistorische waardestelling 
 
De cultuurhistorische waarde van de historische buitenplaats Huis Doorn is 
hoog. 
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Ontwikkelingsgeschiedenis 
De ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn is in het voorliggende hoofd-
stuk op hoofdlijnen beschreven, waardoor inzicht is ontstaan in de ruimtelijke 
structuur, opbouw en historische gelaagdheid van de aanleg van de buiten-
plaats. 
 
 
Huidige situatie 
In de actuele situatie zijn er in het park van Huis Doorn verschillende deelgebie-
den te onderscheiden. Deze deelgebieden bezitten ieder een ruimtelijk identiteit 
en cultuurhistorische waarde en vormen het ensemble Park Huis Doorn. 
Park Huis Doorn bestaat uit de volgende clusters, deelgebieden en samenstel-
lende onderdelen: 
 
Cluster A Huispark 
 
Deelgebieden: 
A1 Huis en directe omgeving  
A2 Huispark oost  
A3 Huispark noord 
A4 Huispark west 
A5 Huispark zuid  
 
 
Cluster B Dienstterreinen 
 
Deelgebieden: 
B1 Buitenruimte oranjerie 
B2 Buitenruimte dienstgebouw ‘het Chalet’ 
B3 Boerenlaan 
B4 Moestuin 
B5 Buitenruimte bij garage en vml. werkterrein 
 
Cluster C Buitenpark 
 
Deelgebieden: 
C1 Buitenpark oost 
C2 Molenwei 
C3 Buitenpark zuid  

C4 Buitenpark west 
C5 Buitenpark noord  
 
 
Parkdelen buiten het studie- en plangebied 
 
Onderdelen: 

 De Gezichtslaan ten noorden van de Dorpsstraat; 

 Het voormalige Keizer Wilhelm Rosarium; 

 De Keizerswei ten oosten van de Langbroekerweg ter hoogte van het 
Poortgebouw; 

 Het voormalige Molenaarshuis aan de Achterweg. 
 
Buiten de clusters en deelgebieden kent het Park een aantal belangrijke zichtlij-
nen van en naar het huis die cluster- en deelgebied overschrijdend zijn en het 
Huispark (cluster A) met Buitenpark (cluster C) verbinden. Deze zichtlijnen zijn 
in verschillende ontwikkelingsfasen van de aanleg tot stand gekomen. De be-
langrijkste zichtlijnen in de huidige situatie zijn: 
 
Z1 zichtlijn oost (A1, A2, C1) 
Z2 zichtlijn noord (A1, A3, D1, D2) 
Z3 zichtlijn zuid (A1, A6, C3) 
Z4 zichtlijn vml. Kalverhok (A1, A5) 
Z5 zichtlijn Capanella (A1, A4) 
Z6 zichtlijn kerk Doorn (B5, C1) 
Z7 zichtlijn vml. Schwebebrücke (A1) 

3.3 BESCHRIJVING EN TUINHISTORISCHE WAARDESTELLING PARK HUIS DOORN ALS GEHEEL 
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Analyse en waardering 
De huidige aanleg van park Huis Doorn is het resultaat van een ontwikkelings-
geschiedenis die verschillende perioden en ontwikkelingsfasen omvat. In de 
huidige situatie hebben al deze fasen sporen nagelaten en zijn herkenbaar aan-
wezig. Zo is de oorspronkelijke fase als kasteel herkenbaar in het huiseiland met 
gracht (cluster A, deelgebied A1). Van de oudste aanleg als buitenplaats in geo-
metrische stijl zijn onderdelen, zoals het eerste deel van de Oprijlaan, de dwars-
laan en de Boerenlaan en de moestuin, herkenbaar in alle clusters. De meest 
vormende fase in de huidige situatie is de aanleg van het park in landschaps-
stijl, vermoedelijk naar ontwerp van Hendrik van Lunteren. Hierbij werd de aan-
leg sterk vergroot door het omliggende cultuurlandschap als Buitenpark bij het 
Huispark te betrekken (cluster C).  
Toevoegingen door Hugo Poortman begin 20e eeuw onder baron van Heemstra 
zijn onder andere herkenbaar in de vergraven huisgracht (cluster A, deelgebied 
A1), het noordgazon (cluster A, deelgebied A3) en de rozentuin (cluster A, deel-
gebied A5).  
Een belangrijke vormende periode voor het huidige aanzien van het park Huis 
Doorn, betreft het bezit door de voormalige keizer Wilhelm II in de periode 
1920-1941. Wilhelm II was na zijn vlucht uit Duitsland afgesloten van zijn ge-
boorteland en zijn bezittingen. Op Huis Doorn probeerde hij met beperkte mid-
delen een keizerlijk landgoed in miniatuur te realiseren met keizerlijke tuinen, 
een parkaanleg en de illusie van eindeloze (Duitse) wouden en cultuurgronden, 
oftewel “keizerlijke landgoed in zakformaat”. Het geheel werd vanwege veilig-
heidsoverwegingen door een hekwerk omgeven waardoor cluster D buiten het 
park kwam te liggen. Vanwege privacyoverwegingen werden de zichtlijnen die 
buiten het hekwerk voerden bewust dichtgezet.  
Hugo Poortman en later Gerardus van Noordt ontwierpen nieuwe onderdelen in 
de parkaanleg, zoals de Heinrich-Garten en het Noordgazon met mausoleum 
(beide cluster A, deelgebied A3), het Pinetum (cluster C, deelgebied C5), ver-
grote rozentuin (cluster A, deelgebied A5) etc. Vrijwel al deze nieuwe toevoe-
gingen zijn ingepast binnen de bestaande structuur en lijken onderdeel van Huis 
Doorn als een door Wilhelm II opgericht toekomstig monument én ‘lieu de me-
moire’ voor zichzelf en zijn familie. Gedwongen door financiële beperkingen, 
onder andere als gevolg van de geldontwaarding van de Duitse mark in de jaren 
’30, werd de ‘keizerlijke’ allure sober uitgevoerd. 
 
 
In de na-oorlogse periode was het onderhoud van park Huis Doorn gericht op 
vereenvoudiging in het teken van het wederopbouw denken. Hoewel de vereen-
voudigingen leidden tot het opheffen van diverse onderdelen zoals het Rosari-
um bleef in deze periode de structuur van het park grotendeels onaangetast. De 
meest ingrijpende structurele ingreep betrof het verwijderen van de Automobil-
vorfahrt tot het huidige voorplein en de beplanting van de weg langs de Mid-
denwei tot laan. 
 

Hoewel het park in landschapsstijl in de huidige situatie sleets en kleiner in om-
vang is dan oorspronkelijke situatie aan het begin van de 19e eeuw is de hoofd-
structuur tot op heden grotendeels gaaf bewaard gebleven. Wel is er sprake 
van structureel achterstallig onderhoud in de tweede helft van de 20e eeuw. Als 
gevolg van vele jaren achterstallig onderhoud ontbreken essentiële inrichtings-
elementen (zoals de clusterverbindende zichtlijnen en rondwandelingen). Hier-
door is de hoofdstructuur momenteel in haar voortbestaan bedreigd. 
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van Park Huis Doorn als geheel is hoog. 
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3.4 BESCHRIJVING ACTUELE SITUATIE, ANALYSE EN WAARDE-

STELLING CLUSTERS 
 
 
3.4.1 Cluster A: Huispark 
 
Ontwikkelingsgeschiedenis 
De oudste fase van het Huispark bestaat uit het rechthoekige, omgrachte huis-
eiland en een halfronde, eveneens omgrachte voorburcht aan de noordzijde. 
Rond 1665 ligt aan de westzijde van deze kern ter plaatse van het huidige Ach-
tergazon, een siertuin. 
In de 18e eeuw wordt de aanleg sterk uitgebreid met bossen, lanen, tuinen, 
grachten en vijvers. Om de tuinen aan de oost-, zuid- en westzijde van het huis 
wordt een de buitengracht aangelegd, die als een rechthoek om de huisgracht 
heen lag en aansloot op de voorburchtgracht. Mogelijk dateert deze buiten-
gracht al uit de 17e eeuw. Ten noorden van deze kern wordt een groot boscom-
plex aangelegd, met lanen die zijn geordend in een assenstelsel; de noord-zuid 
gerichte hoofdas door het huis en de voorburcht, vormde de hoofdtoegang tot 
het gebouwencomplex (de huidige Gezichtslaan). Haaks hierop ligt vanuit de 
vestibule van het huis een dwarsas in oostelijke richting. Aan de zuidzijde van 
het gebouwencomplex wordt de hoofdas als laan doorgetrokken. De aanleg 
wordt verder ter plekke van een afgebroken boerderij uitgebreid met twee 
rechthoekige vijvers aan weerszijden van de hoofdas en een geschulpte vijver in 
de hoofdas. Ten noorden van voorburcht zijn er verschillende dwarslanen, die 
niet haaks liggen ten opzichte van de hoofdas, waaronder de Boerenlaan en de 
Molenweg. De ligging van deze lanen wordt bepaald door indeling van het on-
derliggende middeleeuwse ontginningslandschap. 
Eind 18e eeuw verschijnen de eerste kleinschalige aanzetten voor de omvorming 
naar een aanleg in landschapsstijl. Tussen 1810 en 1825 wordt de aanleg groot-
schalig omgevormd tot een park in landschapsstijl met een aantal decoratieve 
gebouwen in voornamelijk neo-gotische stijl. De 18e-eeuwse vijvers worden met 
elkaar verbonden en vergraven tot een grote slingerende waterpartij, die uit 
twee delen bestaat. De hoofdas uit de geometrische aanleg wordt als zichtas 
ingepast. Het zichtlijnenstelsel wordt uitgebreid. De hoofdentree aan de noord-
zijde wordt opgeheven. Aan de oostzijde wordt een nieuw voorplein aangelegd 
dat wordt ontsloten met een nieuwe gebogen toegangsweg over de Middenwei 
(cluster C). Om het kernpark, dat de contouren van de geometrische aanleg 
volgt, wordt het omliggende cultuurlandschap aan de oost-, zuid- en westzijde 
aangekleed tot een parklandschap. Hiertoe wordt de oude Achterweg verlegd in 
zuidelijke richting (cluster C). De dienstgebouwen op de oorspronkelijke voor-
burcht (het huidige noordgazon) worden afgebroken en de nieuwe dienstgebou-
wen worden geconcentreerd nabij de moestuin (cluster B). 
Begin 20e eeuw worden door Hugo Poortman, in opdracht van baron Van 
Heemstra, delen van de aanleg vervangen door nieuwe parkelementen in neo-

barokstijl: zoals de rozentuin, het noordgazon en het voorgazon. Voor de aanleg 
van het noordgazon wordt de gracht om de voormalige voorburcht gedempt. 
Een belangrijke wijziging in de toegangsweg naar het huis vormde de aanleg 
van een nieuwe rijweg aan de westgrens van de Middenwei (cluster C, deelge-
bied C1). 
In de periode onder Wilhelm II (1920-1941) ontwierpen Poortman en later Ge-
rardus van Noordt nieuwe onderdelen in het Huispark, zoals de Heinrich-Garten 
en het Mausoleum op het noordgazon en de uitbreiding van de rozentuin. De 
belangrijkste ingreep betrof de aanleg van de Automobilvorfahrt op het voor-
plein. 
In de na-oorlogse periode was het onderhoud van park Huis Doorn gericht op 
versobering. Hoewel de versoberingen leidden tot het opheffen van diverse 
onderdelen zoals de rozentuin en de guirlandes van het noordgazon bleef in 
deze periode de structuur van het park grotendeels onaangetast. De meest in-
grijpende verandering betrof het verwijderen van de Automobilvorfahrt en de 
aanleg van het huidige voorplein. 
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Huidige situatie 
In de huidige situatie bestaat cluster A Huispark uit de deelgebieden en samen-
stellende onderdelen: 
 
A1 Huis en directe omgeving  
Samenstellende onderdelen: 

 Huiseiland; 

 Huisplaats en gracht. 
 
A2 Huispark oost  
Samenstellende onderdelen: 

 Voorgazon en toerit; 

 Dwarslaan. 
 
A3 Huispark noord 
Samenstellende onderdelen: 

 Noordgazon met mausoleum; 

 Heinrich-Garten. 
 
A4 Huispark west 
Samenstellende onderdelen: 

 Achtergazon; 

 Kerkenpad; 

 Hertenkamp; 

 Parkbos met westelijke vijvers (nb. locatie vml. Kalverhok). 
 
A5 Huispark zuid  
Samenstellende onderdelen: 

 Parkbos met zuidelijke vijvers; 

 Hermogarten; 

 Auguste Victoria garten (rozentuin); 

 Houthakkersplaats. 
 

Analyse en waardering 
De meest vormende fase van het Huispark betreft de aanleg in landschapsstijl 
die tussen ca. 1810 en 1825 tot stand is gekomen, naar ontwerp van Hendrik 
van Lunteren. Met deze nieuwe aanleg werd de oriëntatie van Huis Doorn een 
kwartslag gedraaid, van de noordzijde naar de oostzijde. Het Huispark vormt de 
kern van de buitenplaats en is van oudsher het gebied waar het onderhouds-
graad het hoogste is geweest. Het Huispark onderscheidt zich van het Buiten-
park door zijn grotere gelaagdheid. Zo zijn onderdelen van de geometrische 
parklaag uit de 17e en 18e eeuw zijn nog herkenbaar aanwezig en opgenomen 
in de aanleg in landschapsstijl. Van de oudere laag in geometrische stijl zijn 
herkenbaar bewaard gebleven: de Huisgracht, de dwarslaan, de zuidlaan, de 
zichtlijn- oost (Z1), centrale as (noord- en zuidzicht, resp. Z2 en Z3). De be-
grenzing van het Huispark volgt de contour van de geometrische aanleg uit de 
17e en 18e eeuw.  
 
De parkaanleg in landschapsstijl in het Huispark bestaat uit parkbos, boomgroe-
pen, sierheesters, grasvelden en gazons en tuinsieraden (ornamentele bruggen, 
priëlen en gebouwen). Het hoofdmotief van de aanleg, vermoedelijk naar ont-
werp van Hendrik van Lunteren, is een serie waterpartijen die zich aaneenrijgen 
tot een beektuin/vijverpark. Centraal in dit arcadische landschap ligt Huis 
Doorn. Een waaier aan zichtlijnen verbindt het huis met het Huispark en het 
Huispark met het Buitenpark. 
Verschillende neo-barokke onderdelen binnen de parkaanleg in landschapsstijl 
zijn aan het begin van de 20e eeuw onder baron Van Heemstra en in de beheer-
periode onder Wilhelm II toegevoegd. Vrijwel al deze nieuwe toevoegingen zijn 
ingepast binnen de bestaande structuur en moesten vanaf 1920 het Huispark 
een keizerlijke allure verlenen als onderdeel van park Huis Doorn als een door 
Wilhelm II opgericht toekomstig monument, een “Gedenkstätte / Lieu de 
Mémoire” voor zichzelf en zijn familie. Gedwongen door financiële beperkingen, 
onder andere als gevolg van de geldontwaarding van de Duitse mark in de jaren 
’30, werd de ‘keizerlijke’ allure versoberd doorgevoerd. Na de dood van Wilhelm 
II in 1941 kwam deze ontwikkeling tot een abrupt einde.  
De versobering van de aanleg na de Tweede Wereldoorlog stond in het teken 
van het wederopbouw denken. Jasper Meijers ontwierp een geheel nieuwe geo-
metrische entree in de as van het huis over de Middenwei met een nieuw voor-
plein. Meijers ging in zijn plan voorbij aan de gelaagde geschiedenis van het 
park en de landschapsarchitectonische opzet van Van Lunteren om middels een 
gebogen toegangsweg door akkers en weilanden het huis te benaderen. Meijers 
plan werd slechts ten dele uitgevoerd. Alleen het nieuwe voorplein werd gereali-
seerd. In combinatie met het beplanten van de rijweg langs de westelijke zijde 
van de Middenwei, waarbij het “balkon” werd verwijderd (deelgebied C1), boet-
te de dieptewerking tussen huis en Poortgebouw sterk aan kracht en diepte in.  
Hoewel het Huispark in de huidige situatie sleets is, is de hoofdstructuur met 
uitzondering van het voorplein tot op heden grotendeels gaaf bewaard geble-
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ven. Wel is er sprake van structureel achterstallig onderhoud in de tweede helft 
van de 20e eeuw. Als gevolg van vele jaren achterstallig onderhoud ontbreken 
essentiële inrichtingselementen (zoals de clusterverbindende zichtlijnen en rond-
wandelingen). Hierdoor is de hoofdstructuur momenteel in haar voortbestaan 
bedreigd. 
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van het Huispark als geheel is hoog. 
 
 

 

Het zicht naar het verdwenen Kalverhok. 
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3.4.2 Cluster B Dienstterreinen 
 
 
Ontwikkelingsgeschiedenis 
In de eerste aanleg bevonden de dienstgebouwen zich op de omgrachte voor-
burcht (het huidige noordgazon, cluster A). 
In de 18e eeuw liggen de moestuin en Boerenlaan op de huidige locatie ten 
noordoosten van het huiseiland. De moestuin lag daarmee buiten de buiten-
gracht. In 1792 worden de dienstgebouwen op de voorburcht en de oranjerie 
op het huiseiland afgebroken. Ze worden nieuwgebouwd nabij de moestuin 
waar zich sindsdien het dienstengedeelte concentreerde nabij de eigen 
dienstentree, de Boerenlaan. 
In 1838 wordt het in 1792 gebouwde koetshuis verbouwd tot oranjerie met 
tuinmanswoning en wordt het Chalet gebouwd als nieuw koetshuis ten noorden 
van de oranjerie. 
Onder baron Van Heemstra wordt de ommuurde moestuin opnieuw ingericht 
met koude bakken en kassen voor groentes en bloemen. Door het opheffen van 
de 18e-eeuwse dwarslaan langs de oostzijde van de moestuin wordt ruimte 
geschapen voor de aanleg van een werkterrein ingericht met een varkensstal en 
werkschuur. 
Onder Wilhelm II wordt in 1920 het Chalet uitgebreid met een woning. In 1928 
worden op het werkterrein ten oosten van de moestuin de werkschuur en var-
kensstal afgebroken en vervangen door de garage met losstaande klokkentoren 
naar ontwerp van architect F.G. Fliersma. Ook het kantoortje voor de hoofdtuin-
man in de moestuin is vermoedelijk in deze periode gebouwd. 
In de na-oorlogse periode verloor de moestuin grotendeels zijn functie en wer-
den de kassen en moestuinmuren afgebroken. Plannen voor de aanleg van een 
bloementuin in de moestuin naar ontwerp van P.A.M. Buys uit 1949 werden niet 
uitgevoerd. 
In 2014 zijn garage en klokkentoren gerestaureerd en is op het werkterrein 
tussen moestuin en garage het als kas vormgegeven tentoonstellingspaviljoen 
Nederland en de Eerste Wereldoorlog geplaatst. 
 

Huidige situatie 
In de huidige situatie bestaat cluster B Dienstterreinen uit de deelgebieden en 
samenstellende onderdelen: 
 
B1 Buitenruimte oranjerie 
Samenstellende onderdelen: 

 Terras zuidzijde; 

 Parkeerplaats; 

 Privétuin westzijde. 
 
B2 Buitenruimte dienstgebouw ‘het Chalet’ 
 
B3 Boerenlaan 
 
B4 Moestuin 
 
B5 Buitenruimte bij garage en vml. werkterrein 

 Samenstellende onderdelen: 

 Buitenruimte garage; 

 Vml. werkterrein. 
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Horeca in de Oranjerie 

Chalet met de voormalige Moestuin 

De recent gerestaureerde garage 

De koude bakken en hekpijlers in de Moestuin 
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Analyse en waardering 
Bij de verbouwing van park Huis Doorn, waarbij de entree door het park van 
het noorden naar het oosten werd verlegd, verloor de voorburcht zijn functie als 
dienstterrein. De gebouwen werden van de voorburcht naar de huidige locatie 
verplaatst. Een bestaande laan, de huidige Boerenlaan, werd als aparte 
dienstentree in gebruik genomen. De Boerenlaan liep oorspronkelijk verder in 
westelijke richting door langs de zuidzijde van de moestuin. Voor de bouw van 
het koetshuis, de latere oranjerie, werd een deel van de oostelijke buitengracht 
gedempt. De zuidgevel van de oranjerie bepaalt het aanzicht aan de zijde van 
het voorgazon. Met de demping van de buitengracht, tezamen met het inkorten 
van de Boerenlaan, werd aan de zuidzijde van de moestuin ruimte geschapen 
voor de aanleg van een dienstplein waaraan tevens het Chalet werd gebouwd. 
De enigszins gedraaide positie van de moestuin en Boerenlaan ten opzichte van 
het huis wordt bepaald door oudere structuren uit de middeleeuwen en/of 17e 
eeuw. 
Door het in gebruik van de Boerenlaan als dienstentree vanaf circa 1792 kon 
het “nette verkeer” en het “dienstverkeer” via verschillende routes worden afge-
wikkeld. Sinds de eerste helft van de 19e eeuw werd de nutsbebouwing steeds 
meer hier geconcentreerd.  
Binnen het cluster Dienstterreinen beleefde de moestuin zijn grootste bloei in de 
eerste helft 20e eeuw en is na W.O. II, toen deze zijn functie verloor, langzaam 
verworden tot de huidige onttakelde staat. 
Bij de recente herinrichting van de garage tot tentoonstellingspaviljoen wordt 
ook de omgeving betrokken. 
Hoewel het cluster Dienstterreinen in de huidige situatie sleets is, is de hoofd-
structuur tot op heden grotendeels gaaf bewaard gebleven. Hiermee is sprake 
van een uniek “achter de schermengedeelte” dat zich sinds de 18e eeuw op 
deze plek heeft ontwikkeld en zijn gelaagdheid goed beleefbaar is en bewaard 
gebleven. Wel is er sprake van structureel achterstallig onderhoud in de tweede 
helft van de 20e eeuw in de moestuin. Als gevolg van vele jaren achterstallig is 
bijvoorbeeld deze in de huidige staat slecht beleefbaar.  
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van het cluster Dienstterreinen als geheel is hoog. 
 
 

 

De smalle Boerenlaan, vroeger in gebruik bij het personeel. 
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3.4.3 Cluster C Buitenpark 
 
 
Ontwikkelingsgeschiedenis 
Tot begin 19e eeuw was de geometrische aanleg van Huis Doorn omringd door 
bospercelen richting de hoger gelegen delen van de Utrechtse Heuvelrug en 
landbouw- en weidegronden aan de lager gelegen zuidelijke en zuidwestelijke 
zijde. De percelering was sterk bepaald door ontginningen ontstaan vanuit de 
vroeg middeleeuwse “villa” als voorloper van het latere Huis Doorn.  
Eind 18e eeuw verschijnen in deelgebied C1 de eerste kleinschalige aanzetten 
voor de omvorming naar een aanleg in landschapsstijl. Tussen 1810 en 1825 
wordt de aanleg van het Huispark (cluster A) grootschalig omgevormd tot een 
park in landschapsstijl. Om het kernpark, dat de contouren van de geometrische 
aanleg volgt, wordt het omliggende cultuurlandschap aan de oost-, zuid- en 
westzijde aangekleed tot een parklandschap met rondwandeling. Zo wordt aan 
de zuidzijde de Achterweg in zuidelijke richting verlegd waardoor de deelgebie-
den C2 en C3 inclusief de korenmolen opgenomen worden in de parkaanleg. De 
rondwandeling verbond alle aanwezige elementen zoals houtwallen, bosopstan-
den, parkbos, weiland en bouwland tot een samenhangend landschapspark. Het 
zichtlijnenstelsel wordt uitgebreid en vanaf de rondwandeling door het Buiten-
park is op meerdere punten huis en Huispark beleefbaar.  
De hoofdentree aan de noordzijde (Gezichtslaan) wordt als entree opgeheven 
maar blijft als zichtbaan bestaan vanaf de Dorpsstraat.  
Aan de oostzijde wordt een nieuw voorplein aangelegd dat wordt ontsloten met 
een nieuwe gebogen toegangsweg. Hiertoe worden de landbouwgronden aan 
de oostzijde van het Huispark bij de parkaanleg getrokken (cluster C, deelge-
bied C1) en doorsneden met een nieuwe, gebogen, toegangsweg die aansloot 
op twee bestaande oudere lanen; aan de dorpszijde met toegangshek 
(noordoost) en aan de oostzijde richting de Langbroekerweg (oostzijde) waar 
de tuinmanswoning Vedetta werd gebouwd.  
Een belangrijke wijziging in de toegangsweg naar het huis vormde de aanleg 
van een nieuwe rijweg in 1903 aan de westgrens van de Middenwei met 
“balkon” op de Middenwei (deelgebied C1) door Hugo Poortman in opdracht van 
baron Van Heemstra. 
In de periode onder Wilhelm II (1920-1941) ontwierpen Poortman en later Ge-
rardus van Noordt nieuwe onderdelen voor het Buitenpark. Zo worden in sa-
menhang met de plaatsing van het omgrenzende hekwerk de entrees tot Huis 
Doorn in 1919-1920 aangepast. Bij de noordoostelijke entree wordt een geslo-
ten nieuwe poort gebouwd (deelgebied C1) en aan de Langbroekerweg wordt 
het huidige Poortgebouw (deelgebied C1) geplaatst ter vervanging van de tuin-
manswoning Vedetta. Latere, inmiddels verdwenen toevoegingen, betroffen het 
secretariaat van Hermine in 1923 en de tennisbaan in 1927 (deelgebied C1). In 
1932 volgde de aanleg van het Pinetum (deelgebied C5) met uitbreidingen in 
1933 en 1938. 

In de na-oorlogse periode was het onderhoud van park Huis Doorn gericht op 
versobering. De staat van onderhoud van het Pinetum (deelgebied C5) is in 
deze periode sterk achteruit gegaan. De versoberingen in het Buitenpark leid-
den tot het opheffen van de tennisbaan en het sluiten van de noordoostelijke 
entree. 
Een ingrijpende verandering betrof het beplanten van de rijweg langs de weste-
lijke zijde van de Middenwei waarbij het “balkon” werd verwijderd (deelgebied 
C1). 
Als meest ingrijpende en structurele verandering geldt het verdwijnen van grote 
delen de rondwandeling waardoor de beleving van het Huispark vanuit het Bui-
tenpark op de achtergrond raakte, en delen van het Buitenpark buiten zicht zijn 
geraakt zoals de Molenwei (deelgebied C2) 
 
Een nieuw element was de aanleg van het diagonale pad van het Poortgebouw 
naar de Boerenlaan (deelgebied C1) en de aanleg van de parkeerplaats aan der 
Langbroekerweg. Aan de zuidzijde is de Molenwei (deelgebied C2) in de na-
oorlogse periode sterk verrommeld. 
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Het bijna verdwenen pad om de Achterwei. 

Zicht op de verrommeling in de Molenwei. 

De Duiventorenwei. 

De Achterwei met 18e-eeuwse eiken. 
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Huidige situatie 
In de huidige situatie bestaat cluster C Buitenpark uit de deelgebieden en sa-
menstellende onderdelen: 
 
C1 Buitenpark oost 
Samenstellende onderdelen: 

 Toegangswegen en poort nabij de kerk; 

 Poortgebouw en omgeving; 

 Kapel en omgeving; 

 Parkbos noordoostzijde; 

 Parkeerplaats Langbroekerweg; 

 Middenwei; 

 Duiventorenwei; 

 Parkbos zuidoostzijde. 
 
C2 Molenwei 
Samenstellende onderdelen: 

 Weilanden, met paardenbak en –stallen; 

 Bospercelen. 
 
C3 Buitenpark zuid  
Samenstellende onderdelen: 

 Achterwei met boomgroep; 

 Parkbos zuidzijde. 
 
C4 Buitenpark west 
Samenstellende onderdelen: 

 Capanella en omgeving; 

 Bospercelen. 
 
C5 Buitenpark noord  
Samenstellende onderdelen: 

 Pinetum; 

 uitbreidingen Pinetum. 

Analyse en waardering 
Het Buitenpark bestaat uit een reeks van voormalige agrarische gronden en 
bospercelen die de geometrische 17e en 18e-eeuwse parkaanleg van het Huis-
park omringden. In tegenstelling tot het Huispark kennen de deelgebieden van 
het Buitenpark geen oudere lagen anders dan het middeleeuwse ontginnings-
landschap.  
Het Buitenpark is in de periode 1810-1825 naar ontwerp van Hendrik van Lun-
teren aangelegd op de agrarische gronden en bospercelen. Hiertoe werd door 
Van Lunteren het bestaande landschap aangekleed tot parklandschap. Het be-
staande zichtlijnenstelsel van hoofd- en dwarsas werd uitgebreid met extra 
zichtlijnen die zo Buitenpark en Huispark met elkaar verbinden. 
Met de aanleg van de nieuwe gebogen toegang over de Middenwei kreeg de 
parkaanleg een grote mate van parkarchitectonische samenhang en ruimtelijke 
allure. Door de ingrijpende verandering in de na-oorlogse periode met het be-
planten van de rijweg langs de westelijke zijde van de Middenwei waarbij het 
“balkon” werd verwijderd (deelgebied C1) en de gewijzigde inrichting van het 
voorplein (cluster A, deelgebied A2) boette de dieptewerking tussen huis en 
Poortgebouw sterk aan kracht en diepte in. 
 
Hoewel het Buitenpark in de huidige situatie sleets en sterk verrommeld is, is de 
hoofdstructuur tot op heden herkenbaar. Wel is er sprake van structureel ach-
terstallig onderhoud en verrommeling in de tweede helft van de 20e eeuw. Als 
gevolg van vele jaren achterstallig onderhoud en verrommeling ontbreken es-
sentiële inrichtingselementen (zoals de clusterverbindende zichtlijnen en rond-
wandelingen) en lijken delen van Buitenpark (deelgebied C2 en in mindere mate 
deelgebied C4) geen onderdeel meer uit te maken van het parklandschap. Hier-
door is de hoofdstructuur momenteel in haar voortbestaan bedreigd. 
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van het Buitenpark als geheel is hoog. 
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3.4.4 Parkdelen buiten het studie- en plangebied 
 
In de 18e eeuw was het grondgebied van het landgoed Huis Doorn veel groter. 
Een aantal plekken buiten de grenzen van het huidige Park Huis Doorn heeft 
een historische (eigendoms)relatie met de parkaanleg en heeft onderdeel van 
de parkaanleg uitgemaakt. Het betreft:  
 

 de Gezichtslaan ten noorden van de Dorpsstraat;  

 het voormalige Keizer Wilhelm Rosarium;  

 de Keizerswei ten oosten van de Langbroekerweg ter hoogte van het 
Poortgebouw; 

 het voormalige Molenaarshuis aan de Achterweg. 
 
Deze terreindelen maken geen onderdeel uit van het onderzoeks- en plangebied 
van het voorliggende project. Vanwege de historische relatie worden zij hieron-
der kort behandeld. 
 
 
Relatie met park Huis Doorn 
De landgoedbossen strekten zich aan de noordzijde over de Dorpsstraat uit tot 
op de Utrechtse Heuvelrug. De Arnhemse Bovenweg vormde tot circa 1810 de 
noordgrens. Onder Wendela Eleonra ten Hove bereikte Huis Doorn door verdere 
aankopen ten noorden van de Arnhemse Bovenweg omstreeks 1810 zijn groot-
ste omvang van ruim 525 hectare . Bij de verkoop in 1874 is het landgoed in 
percelen verkocht. Het kernperceel met het huis en de parkaanleg was terugge-
bracht tot de huidige omvang van circa 39 hectare. Het geheel was omsloten 
door de Molenweg, Langbroekerweg en Achterstraat. Daarbij hoort ook het per-
ceel tussen Molenweg en Dorpsstraat vanaf de Gezichtslaan in oostelijke rich-
ting. De Gezichtslaan en bossen noordelijk van de Dorpsstraat behoren momen-
teel niet meer tot het grondgebied van Huis Doorn. 
 
 
De Gezichtslaan en voormalig Keizer Wilhelm Rosarium 
De noordelijke Gezichtslaan is in de 18e eeuw aangelegd als hoofdas van de 
tuin- en parkaanleg in geometrische stijl tot aan de Arnhemse Bovenweg en 
vormde in deze tijd de hoofdtoegang tot Huis Doorn. 
Begin 19e eeuw is de hoofdas/laan bij de omvorming van de parkaanleg in 
landschapsstijl verlengd als zichtlaan vanuit het huis in noordelijke richting voor-
bij de Arnhemse Bovenweg. 
Vanaf de Dorpsstraat en vanaf de Molenweg was er in omgekeerde richting 
zicht op de noordgevel van het huis. Deze situatie heeft bestaan tot aan 1919. 
Bij de aankoop door Wilhelm II in 1919 van Huis Doorn wordt een hekwerk om 
het landgoed geplaatst. De Gezichtslaan ten noorden van de Molenweg komt 

buiten het hekwerk en het directe blikveld van het huis te liggen. Ter hoogte 
van de kruising van de Gezichtslaan en de Molenweg wordt bij dit hekwerk de 
“Rhodendron-Wall” aangelegd vanuit privacyoverwegingen. Het huis blijft van-
wege de relatief lage rododendrons nog zichtbaar. En omgekeerd is de Ge-
zichtslaan vanuit het huis over de rododendrons heen ook nog beleefbaar. 
In 1927 besluit Wilhelm II het zuidelijke gedeelte van de Gezichtslaan tussen de 
Molenweg en Dorpsstraat te laten inrichten tot Keizer Wilhelm Rosarium. Mid-
den het middelpunten van de aanleg is een grote vaas (gedateerd 1928) met 
het monogram van Wilhelm II. Met de schenking van het Keizer Wilhelm Rosari-
um aan de gemeente Doorn raakt dit terreindeel buiten het bezit van Huis 
Doorn.  
In de na-oorlogse periode is het rosarium omgevormd tot Recreatiepark ’Het 
Rosarium’ met ondermeer een midgetgolfbaan. 
Het gedeelte van de Gezichtslaan tussen de Dorpsstraat en Arnhemse Boven-
weg is bewaard gebleven in een woonwijk van Doorn en heet nog steeds Ge-
zichtslaan. Het gedeelte van de Gezichtslaan ten noorden van de Arnhemse 
Bovenweg (huidige Kampweg) bestaat niet meer. 
 
 
Keizerswei 
Het terrein van de huidige Keizerswei was in de 18e eeuw bosgebied en behoor-
de tot de gronden van Huis Doorn. De naam Keizerswei als toponiem is vermoe-
delijk pas na W.O. II ontstaan. In de eerste helft 19e eeuw is de Keizerswei in 
gebruik genomen als weiland en bouwland. Vermoedelijk behoorde dit terrein 
bij de aankleding van Sitio, het door Munter in 1819 gebouwde zomerhuis bij 
Huis Doorn. Bij de aankoop door Wilhelm II van Huis Doorn behoorden deze 
gronden niet meer tot Huis Doorn. Vermoedelijk is de Keizerswei in 1874 bij de 
verkoop losgeraakt van Huis Doorn. Tegenwoordig is de Keizerswei in gebruik 
als evenemententerrein en overloopparkeerterrein bij evenementen op Huis 
Doorn. 
 
Voormalige Molenaarshuis 
De zuidelijke punt in de hoek van de Achterweg en de Langbroekerweg behoor-
de vroeger bij het bezit van Huis Doorn. Hier bevond een korenmolen en mole-
naarswoning. Bij de omvorming tot park in landschapsstijl, door Hendrik van 
Lunteren, in de periode 1810-1825 en de verlegging van de Achterweg kwam 
de molen met voorliggende gronden (cluster C, deelgebied C2) binnen de park-
aanleg te liggen en werd onderdeel van de zichten vanuit het Buitenpark in zui-
delijke richting. Vermoedelijk is de molen omstreeks 1850 afgebroken. In de 
20e eeuw is het terrein van de voormalige molen en molenaarswoning verkocht.  
 
 
Waardestelling 
n.v.t. 
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Het Mausoleum in de as van de voormalige Gezichtslaan. 
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Het voormalige Keizer Wilhelm rosarium; …. in de voormalige Gezichtslaan.  



74 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                          1 maart  2015      

Hekwerk bij de parkeerplaats aan de Langbroekerweg. 

Het gebouw Capanella aan de Molenweg. 

Kunstobject op het Noordgazon. 

Brug over de westelijke vijver vanuit het Huispark naar het Buitenpark. 
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3.5 BESCHRIJVING VAN DE PARKAANLEG IN STRUCTUURELE-

MENTEN 
 
De actuele situatie van Park Huis Doorn wordt nader beschreven en geïnventari-
seerd aan de hand van een opname van de structuurelementen bouwwerken, 
wegen en paden, beplantingen, landbouwgronden en de inventarisatie van na-
tuurkwaliteiten (natuurbeheer en ecologie) en waterbeheer. 
 
 
3.5.1 Bouwwerken 
 
In het park van Huis Doorn is een groot aantal bouwwerken te onderscheiden. 
Thans zijn de navolgende typen in het Park te vinden: Gebouwen, bruggen, 
tuinsieraden en overige inrichtingselementen, hekken en poorten, kunstwerken 
waterbeheer (voor deze laatste groep zie paragraaf 3.4.6 Waterbeheer). Er is 
een duidelijke relatie met de algemene ontwikkelingsgeschiedenis van Huis 
Doorn. De bouwwerken stammen uit alle ontwikkelingsfasen van Huis Doorn 
met het Huis met zijn Middeleeuwse kern als oudste element. In de huidige 
situatie kent een deel van de bouwwerken gebruikers. Het huis en een deel van 
de bijgebouwen zijn in gebruik bij Museum Huis Doorn, de oranjerie wordt als 
café-restaurant geëxploiteerd. Verder kennen de oranjerie, het Poortgebouw en 
het chalet deels particuliere bewoning. Een groot deel van de bouwwerken is 
opgericht in de periode onder Wilhelm II. De bouwwerken hebben over het 
algemeen een prominente en beeldbepalende rol in de tuin- en parkaanleg. De 
beschrijving van de individuele bouwwerken behoort echter niet tot het voorlig-
gende project. Aanbevolen wordt om in nadere deelonderzoeken en –
waardestellingen ten behoeve van uitvoering van het masterplan de bouwwer-
ken nader te onderzoeken en te beschrijven. 
 
Gebouwen: 
1. Hoofdhuis/kasteel (13e eeuw en later) 
2. Oranjerie, koetshuis en dienstwoning (18e eeuw) 
3. Dienstgebouw ‘Het Chalet’ (19e eeuw) 
4. Garage en klokkentoren (20e eeuw) 
5. Poortgebouw (20e eeuw) 
6. Mausoleum (20e eeuw) 
7. Gebouw tuindienst (vml. kantoortje hoofdtuinman in de moestuin) (20e eeuw) 
8. Tuinmuren moestuin (19e eeuw) 
9. Koude bakken moestuin (20e eeuw) 
10. Capanella (19eeeuw) 
11. Dierenverblijf hertenkamp (20e eeuw) 
12. Houthakkershut (20e eeuw) 
13. Duiventil (19e eeuw) 
14. Kapel (19e eeuw) 
15. Fahrradpilz (20e eeuw) 
16. Stallen en werkschuren (in de Molenwei) (20e eeuw) 

17. Theehuisje (door brand beschadigd en nu ingepakt) (20e eeuw) 
 
Bruggen: 
18. Toegangsbrug kasteel (hoofdbewoners en officiële gasten) (20e eeuw) 
19. Dienstbrug (personeel) (20e eeuw) 
20. Bruggen in het vijverpark 
 1. Huiseiland – zuiderpark (20e eeuw) 
 2. Brug in zichtas zuid (20e eeuw) 
 3. Brug nabij houtplaats (20e eeuw) 
 4. Brug nabij Kalverhok (20e eeuw) 
21. 2x brug naar het eiland (21e eeuw) 
22. Brug in de wandeling om de Achterwei (20e eeuw) 
 
Tuinsieraden en overige inrichtingselementen: 
23. Borstbeeld Keizer Wilhelm II (20e eeuw) 
24. Adelaar (20e eeuw) 
25. Der Fischer ( groot bronzen plastiek) (20e eeuw) 
26. Pruisische Amazone (20e eeuw) 
27. Apollo en Flora (op voorplein oorspronkelijk in de Hermo-garten) (18e eeuw, op 

huidige locatie 20e eeuw) 
28. Heinrich-gedenksteen (20e eeuw) 
29. Hondengraven (20e eeuw) 
 
Hekken en poorten: 
30. Inrijhek bij de kerk (20e eeuw) 
31. Inrijhek voor het Poortgebouw (20e eeuw) 
32. Inrijhek tussen voorplein en kasteel (20e eeuw) 
33. Hek hertenkamp (20e eeuw) 
34. Terreinbegrenzing landgoed (20e eeuw) 
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Inventarisatie actuele situatie wegen en paden weergegeven op een recente topografische ondergrond. 
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3.5.2 Wegen en paden 
 
In Park Huis Doorn ligt een groot aantal lanen, wegen en paden die van belang 
zijn voor het behoud, ontsluiting en openstelling van het Huis en omgeving. Het 
Huis wordt in de actuele situatie via twee toegangspoorten ontsloten. De noord-
oostelijke entree aan de dorpszijde is momenteel buiten gebruik en reeds gerui-
me tijd gesloten. De oostelijke toegangspoort fungeert als hoofdentree. In het 
park is van oudsher een aparte toegangsroute voor het dienstverkeer naar het 
Dienstenterrein (de Boerenlaan) die echter door zijn smalle rijbreedte en gevaar 
voor de beplanting (hoge worteldruk bij autoverkeer) niet wordt gebruikt. De 
verkeersafwikkeling vindt voornamelijk plaats via de hoofdentree die hierdoor 
veel autoverkeer kent wat ten koste gaat van de parkbeleving.  
De overige wegen en paden vormen de rondwandeling door het Huispark en het 
Buitenpark. In de actuele situatie ontbreken grote delen van de rondwandeling 
door het Buitenpark door achterstallig onderhoud, verschraling van de parkaan-
leg of door blokkades zoals de na W.O. II aangelegde hertenkamp. Ook in het 
Huispark is het padenpatroon is in de actuele situatie incompleet door achter-
stallig onderhoud en verschraling van de parkaanleg. 
 
De wegen en paden in Park Huis Doorn zijn grofweg onder te verdelen in vier 
categorieën: 

 Gesloten verharding 

 Elementverharding 

 Half-verharding 

 Onverhard 
De wegen en paden in Park Huis Doorn kennen een divers gebruik. In de actue-
le situatie zijn drie routestructuren herkenbaar aanwezig. Dit zijn: 
 
Toegangswegen naar het kasteel/hoofdhuis  

 vanaf de poort bij de kerk (18e-eeuwse hoofdentree, vermoedelijk ouder) 

 vanaf de poort bij de Langbroekerweg (19e eeuw) 
 
Toegangsroute voor het personeel  

 naar het Dienstenterrein (Boerenlaan) (18e eeuw vermoedelijk ouder) 
 
Paden door de tuin- en parkaanleg  

 Rondwandeling door het Huispark (18e eeuw en later) 

 Rondwandeling door het Buitenpark (18e eeuw en later) 

Versleten verharding in de Dwarslaan 
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Het bijna verdwenen pad om de Achterwei in het Buitenpark. 
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Dwarslaan; het originele pad is onverhard. Pinetum; met het onverharde pad. 
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Inventarisatie actuele situatie beplantingen weergegeven op een recente topografische ondergrond. 
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Parkbos dient vooral te imponeren door het grotendeels aaneengesloten voor-
komen van hoge, monumentale, eenvormige bosbomen.  
De afgelopen tien jaar zijn als gevolg van het bovengenoemde proces van het 
geleidelijk afsterven van oude bomen al vele bomen verloren gegaan. Dit gaat 
onverminderd voort en wordt versneld door de verdroging. Omdat voor het 
behoud van het parkbos nog geen strategie is ontwikkeld is deze situatie zorg-
wekkend.  
 
 
Lanen 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Een laan bestaat uit een pad of weg, waarlangs twee of meerdere rijen bomen 
staan, uniform, op gelijke afstanden van elkaar. Op Doorn komen thans vijf 
lanen voor: de Boerenlaan, de Dwarslaan, de laan ten zuiden van het Huis, de 
toegangslaan vanuit Doorn en een eikenlaan in het parkbos ten westen van het 
Rosarium. De vier eerstgenoemde lanen stammen uit de geometrische aanleg 
uit het begin van de 18e eeuw. De eikenlaan ten westen van het rosarium stamt 
uit de eerste helft 20e-eeuw. 
De Boerenlaan voldoet thans nog het beste aan het streefbeeld. Uniforme, hoog 
opgaande beuken, gesloten kronendak en nauwelijks uitval. Probleem is wel de 
beschaduwing aan de noordzijde. 
De Dwarslaan stond in de 19e en 20e eeuw eeuw bekend om zijn zware beu-
ken, maar toonde in het begin van de twintigste eeuw al uitval. In de keizerlijke 
tijd is in deze laan gekapt. De laan zelf is in de zestiger jaren van de 20e eeuw 
opnieuw aangeplant, echter niet met geschikt plantmateriaal en vervolgens ook 
niet met de juiste snoei beheerd. Nadelig was ook veel schaduwdruk, waardoor 
alles bijeen een relatief iele, slechtgevormde beplanting is ontstaan. 
De laanstructuur van de laan ten zuiden van het huis dateert uit het begin van 
de 18e eeuw. In de eerste helft van de 19e eeuw is de duiventoren in het ver-
lengde van deze laan geplaatst. Enkele jaren geleden is de laan deels ingeboet 
met jonge laanbomen In de huidige situatie ontbreekt echter een eenvormige 
laanbeplanting waardoor deze laanstructuur als laan slecht beleefbaar is. 
De laanstructuur van de toegangslaan vanuit Doorn dateert vermoedelijk uit de 
Middeleeuwen en betrof destijds de hoofdentree. In de 18e eeuw kreeg deze 
toegang een monumentaal toegangshek. In 1919 werd dit vervangen door het 
huidige poort en hekwerk. In de tweede helft 20e eeuw is deze entree afgeslo-
ten geraakt. Momenteel ontbreekt de laanbeplanting langs het zuidelijke gedeel-
te. Langs het noordelijke gedeelte ontbreekt een eenvormige laanbeplanting. 
Hierdoor is deze laanstructuur als laan niet meer herkenbaar. 
Het eikenlaantje westelijk van het Rosarium is nog gaaf en voldoende vitaal, 
maar de eiken zijn ook hier enigszins ingesloten geraakt door het omliggende 
bos. 
Ten oosten van de Dwarslaan bevindt zich een dubbele rijbeplanting van beuk 
uit de vijftiger jaren. Deze is circa 1950 aangebracht vanuit het door P.A.M. 
Buys en J. Meijers gemaakte plan. Het idee was om een nieuwe monumentale 

3.5.3 Beplantingen 
 
Bossen, lanen, boomgroepen en solitaire boomgroepen 
 
In het park zijn verschillende bostypen te onderscheiden. Thans zijn de navol-
gende acht bostypen in Park te vinden: parkbos, gemengd bos, lanen, bomen 
en heesters, spaartelgenbos, verboste solitairen en boomgroepen, en naaldbos. 
Het Pinetum is vanwege de bijzondere ontstaansgeschiedenis apart te duiden. 
Tenslotte wordt als aparte categorie de “solitaire bomen” besproken; zowel te 
vinden in opgaand bos als in de tuinen. Bossen nemen ongeveer de helft van de 
oppervlakte van het park in beslag; twee-derde daarvan is parkbos. 
 
 
Parkbossen 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Het parkbos is, samen waarschijnlijk met de lanen, hier de oudste begroeiings-
vorm. Veel bomen uit het parkbos zijn oud, vaak ouder dan 150 jaar. De vorm 
van opgaande bomen kenmerkt zich door het grotendeels ontbreken van lage 
betakking, en rechte, lange en zware stammen met daarop een brede kroon. Er 
is zo een beeld van een zuilvormig bos aanwezig. Deze bossen bestaan op 
zandgronden vrijwel altijd uit beuk met nauwelijks tot geen ondergroei. Inciden-
teel is een naaldboom of eik bijgemengd. De kern van het Huispark wordt door 
dit type parkbos gevormd. Daarvan is een substantieel deel nog in een redelijke 
conditie. Er spelen hier twee problemen bij het beheer van deze bossen: de 
relatief grote, deels vroegtijdige sterfte van de oude bomen, en de langzaam 
toenemende verruiging van het bosbeeld door allerlei boom- en struikopslag.  
Het sterfteproces in de oude beuken, en soms ook in de eiken, is daarvan het 
meest problematisch. Op deze bodems kunnen beuk en eik betrekkelijk eenvou-
dig leeftijden van 200-300 jaar bereiken. Het sterfteproces zet hier echter al 
eerder in. Als belangrijke oorzaak hiervan wordt gedacht aan de 
(schoksgewijze) verdroging van de afgelopen decennia, en misschien ook al in 
perioden daarvoor. Doordat de bomen het water dieper moeten gaan zoeken 
kost dat de individuele boom meer energie (er moeten meer wortels worden 
aangelegd, het moet van dieper komen, en is er is domweg minder water be-
schikbaar) wat door structureel bladverlies ten koste kan gaan van de individue-
le vitaliteit. Gebrek aan vitaliteit leidt tot vatbaarheid voor ziekten, zoals schim-
mels of bacterie-aantastingen.  
 
Analyse  
Deze variatie in beplanting is van oudsher doelbewust aangelegd en beheerd, 
met als doel een zo groot mogelijke beleving in afwisselende en ruimtelijke im-
ponerende bosbeelden te creëren voor de wandelaar. De parkbossen vormen 
daarbij een groen decor voor de verschillende tuinen en gazons, en natuurlijk 
de gebouwen zelf. Er is derhalve telkens sprake van een zeer bewust ontworpen 
ruimtelijke samenhang in het park: tussen de verschillende bossen onderling en 
tussen bos, lagere begroeiingen en open ruimtes.  
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De individuele solitairen en boomgroepen in Park Huis Doorn weergegeven op een recente luchtfoto..  
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dubbele dwarsallée te maken. De nieuwe beplanting van oorspronkelijke vroeg 
18e-eeuwse Dwarslaan wordt door deze ingreep verdrukt. Bovendien is de 18e-
eeuwse Dwarslaan als structuurelement hierdoor niet meer zichtbaar en vormt 
de nieuwe beukenbeplanting door zijn sterke groei en robuuste voorkomen een 
steeds grotere inbreuk op de historische zichtlijn (Z1). 
 
Analyse  
De lanen vormen een belangrijk onderdeel van de historische gelaagdheid van 
Park Huis Doorn. Tevens zijn de lanen belangrijke structuurbepalende onderde-
len in de aanleg. De lanen zijn over het algemeen door uitval van laanbomen, 
achterstallig onderhoud en niet goed uitgevoerde aanleg echter slecht beleef-
baar en/of herkenbaar. 
In de actuele situatie geldt dat het idee van een nieuwe monumentale dubbele 
dwarsallée bestaand uit de Dwarslaan en de voorliggende dubbele beukenrijen 
de historische compositie en dieptewerking van de parkaanleg en zichtlijnen 
verstoort.  
Met de afsluiting van de toegangslaan vanuit Doorn is de aansluiting en band 
met het centrum van het dorp Doorn verbroken geraakt.  
De Boerenlaan, die oorspronkelijk het dienstterrein ontsloot, is door zijn relatie-
ve smalle rijbaan en vanwege de zeer ongewenste bodemverdichting, niet ge-
schikt voor gemotoriseerd verkeer.  
 
 
Eikenspaartelgenbos 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Oorspronkelijk kwam in de Middeleeuwse situatie bij Huis Doorn eikenhakhout 
voor. Deze vorm van eikenteelt was gericht op winning van schors (eek) waaruit 
looistoffen werden verkregen en brandhout. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn nu 
nog een aantal oude percelen als zodanig herkenbaar. Het traditionele beheer 
bestond uit een hakcyclus van 10-15 jaar. Van af het begin van de 20e eeuw 
verdwijnt dit bostype in Park Huis Doorn en wordt omgevormd naar eikenspaar-
telgenbos. Dit bostype komt in park Huis Doorn nog op één plaats voor in het 
cluster Buitenpark (deelgebied C4).  
 
Analyse 
Eikenhakhout is tot het eind van de 19e eeuw een traditionele vorm van bosbe-
heer op armere gronden in west-Europa geweest. Binnen een parkaanleg speel-
de hakhout zowel in geometrische aanleg als in een aanleg in landschapsstijl 
een belangrijke rol. Nadat de teelt in het begin van de twintigste eeuw onrenda-
bel was geworden werden oude stoven “op enen gezet” en verder opgeleid als 
opgaand bos: eikenspaartelgenbos.  
De waarde van het eikenspaartelgenbos in de actuele situatie als geheel is posi-
tief. Bij omvorming van het spaartelgenbos naar traditioneel eikenhakhoutbe-
heer heeft dit bostype een potentieel hoge waarde. 
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Toegangslaan naar het dorp met beuken in aftakelingsfase. Buitenpark bij westelijk vijver; beuken met stormschade. 

Achterwei met 18e-eeuwse eiken. 
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De solitaire bomen in het veld zijn duidelijk herkenbaar en beleefbaar. Als ge-
volg van achterstallig onderhoud zijn de solitaire bomen en boomgroepen in de 
bosranden, langs de weilanden echter geheel ingesloten geraakt door bosopslag 
uit de afgelopen 50 jaar. Daardoor raken lage takken beschaduwd en kwijnen 
deze weg, en is het beeld van een bosrand bestaande uit monumentale bomen 
op veel plaatsen verdwenen. 
De waarde van oude, inheemse en kenmerkende bomen en boomgroepen is 
zeer groot. Dat wordt nog verder versterkt door het grote aantal van dergelijke 
bomen, waardoor overal in het park deze bomen kunnen worden gezien. Zowel 
de hoge beeldkwaliteit als de vaak imposante omvang dragen daarom sterk bij 
aan het landschappelijke beeld van het Park. Tegelijkertijd is de belevingswaar-
de van oude bomen als zodanig, als levend organisme, zeer groot. Tenslotte is 
de ecologische waarde van oude, met name inheemse soorten belangrijk als 
onderdeel van de niche van ‘oud bos’ soorten, waardoor belangrijke natuur-
waarden aanwezig zijn. 
 
Nb. Het verdient aanbeveling een register van waardevolle bomen samen te 
stellen. Dit register zal worden aangevuld met historisch bekende solitairen, die 
nu om allerlei redenen verdwenen zijn. 

Solitaire bomen 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Een heel belangrijk beeld in een park als Doorn wordt gevormd door solitaire, 
veelal oudere bomen. Deze bomen zijn deels bij omvorming van de parkaanleg 
in landschapsstijl door Hendrik van Lunteren gespaarde bomen uit de geometri-
sche 18e-eeuwse aanleg in het Huispark en deels gespaarde bomen uit het cul-
tuurlandschap dat als Buitenpark in de aanleg werd betrokken. Deze bomen zijn 
altijd vrij opgegroeid, zijn laag betakt en hebben hun karakteristieke habitus 
geheel kunnen ontwikkelen. Naast individuele solitairen komen ook boomgroe-
pen voor: onder andere verschillende eikengroepen, de zes lindes, de drie ce-
ders. Sommige solitairen behoren tot de oudste bomen die in Park Huis Doorn 
voorkomen. Uit een inventarisatie en voorlopige foto-documentatie blijkt dat er 
circa 520 bijzondere bomen als solitair en als boomgroep in het park aanwezig 
zijn (zie kaart p. 72). Daarnaast is er nog ruim 3,2 hectare oud parkbos aanwe-
zig. Het Pinetum heeft een omvang van iets meer dan 1 hectare. Naar schatting 
[en dus ook niet meegeteld in het eerder genoemde aantal] gaat het hier nog 
om ongeveer 300 bosbomen. 
Bijzondere bomen zijn geselecteerd als ze aan één of meerdere van de volgen-
de criteria voldoen: 
Hoge leeftijd, gaafheid als solitair, cultuurhistorische waarde, kenmerkend beeld 
en/of standplaats, sierwaarde door afwijkende bladkleur en vorm en tenslotte 
samenhang als groep. 
Veel bomen zijn oud tot zeer oud. Het betreft dan vooral zomereik en beuk, die 
wel de kernsoorten vormen van het aanwezige bomenbestand. Naast deze bei-
de soorten komen ook enkele tientallen kleinbladige linde, gewone esdoorn, 
Amerikaanse eik en Europese lariks voor. Incidenteel worden o.a. soorten als 
rode esdoorn, ginkgo, watercypres, mammoetboom, Weymouthden, grove den, 
Kaukasusspar, zilveresdoorn, Hongaarse eik, wintereik en boomhazelaar voor. 
Exacte leeftijden zijn vrijwel niet bekend, zodat in leeftijdsklassen is geschat. 
Referentie is een vijftal bomen die de afgelopen jaren zijn geveld of geruimd, en 
waaraan een vrij nauwkeurige telling van de jaarringen kon worden gemaakt. 
De oudste bomen zijn zeker 260 jaar oud. Uit de gegevens kan een vereenvou-
digd leeftijdsklassediagram worden samengesteld. 
Analyse  
Solitairen komen in Park Huis Doorn op drie soorten plaatsen voor: vrij in het 
veld, als onderdeel van bosranden en tenslotte in bos. Deze bomen moeten 
zichtbaar zijn vanaf de paden.  

Aantal solitaire bomen \Park |Hui Doorn naar soort en leeftijdsklasse. 
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Het verboste parkbos met ingegroeide solitaire beuken. Een verbost pad in het parkbos met opslag van hulst. 
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Naaldbos 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
In het bosgebied komen op verspreide plaatsen kleine opstanden met naaldbos 
voor. Het betreft voor Nederland niet inheemse soorten als Kaukasusspar, fijn-
spar, Sitkaspar, Corsicaanse den, Douglasspar, thuja en dergelijke. Deze naald-
houtsoorten zijn aangeplant ten tijde van Wilhelm II tussen 1919 en 1942. In 
de huidige situatie is de vitaliteit van deze groepen momenteel meestal onvol-
doende. 
 
Analyse  
De aanplant van naaldhoutopstanden onder Wilhelm II vond enerzijds plaats 
om een “wintergroen” effect te bereiken. Anderzijds past de aanplant van der-
gelijke niet inheemse soorten binnen de Duitse bosbouwtraditie. Wilhelm II 
versterkte hiermee op Huis Doorn met beperkte middelen het beeld van een 
keizerlijk landgoed in miniatuur en de illusie van eindeloze (Duitse) wouden uit 
zijn geboorteland. 
Door gebrek aan dunning is de vitaliteit van deze groepen momenteel meestal 
onvoldoende en dreigt dit karakteristieke aspect van de “Teutoonse Waden illu-
sie” uit de periode onder Wilhelm II verloren te raken. 

Gemengd bos 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Het gemengd bos wijkt af van het historische parkbos. Het gemengd bos in 
Park Huis Doorn betreft opgaand gemengd loofbos, met als hoofdboomsoort 
zomereik. Tussen ca. 1810 en 1825 werd de aanleg sterk vergroot door het 
omliggende cultuurlandschap als Buitenpark bij het Huispark te betrekken. Het 
gemengd bos is met de aanleg van het Buitenpark geïntroduceerd als beplan-
tingsvorm langs de wandeling door het Buitenpark. Dit type bosbeheer werd in 
de 19e eeuw gehandhaafd en ten tijde van Wilhelm II voortgezet. 
In de huidige situatie zijn de meeste van deze opstanden gemengd bos oud, 
maar er komt door de verticale structuur veel ook (oudere) verjonging voor, die 
een tweede en derde boomlaag vormt. Onderstandige boomsoorten zijn vooral 
beuk en esdoorn; incidenteel berk of een enkele naaldboom. Verder komen veel 
inheemse struiksoorten voor als lijsterbes, vuilboom, vlier, braam en bosbes.  
 
Analyse  
Het gemengd bos in het Buitenpark is bij de aanleg in landschapsstijl bewust 
afwijkend aangelegd ten opzichte van het parkbos in het Huispark. Doel hierbij 
was de parkaanleg geleidelijk over te laten gaan in het omringende landschap 
en zo een “oneindige” aanleg te suggereren. Wilhelm II versterkte dit beeld 
door op Huis Doorn met beperkte middelen een keizerlijk landgoed in miniatuur 
te realiseren met keizerlijke tuinen, een parkaanleg en de illusie van eindeloze 
(Duitse) wouden en cultuurgronden, oftewel “keizerlijke landgoed in zakfor-
maat”. 
 
In de actuele situatie vormt het gemengd bos een vitaal onderdeel van park 
Huis Doorn. 
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Pinetum, begin van het pad met de beplanting in dichtgegroeide toestand. 
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de helft 20e een prunushaag. De haag zelf is later aangeplant en dateert uit de 
jaren ’80 van de 20e eeuw. Tussen de Langbroekerweg en het Poortgebouw 
staat aan weerszijden van de entree een haag van haagbeuk. Oorspronkelijk 
werden de beide voortuinen van het in 1919 gebouwde Poortgebouw afgeschei-
den van de weg door een eenvoudige metalen hek. De haag is pas later, ver-
moedelijk na W.O. II, aangeplant.  
 
Analyse  
De taxushagen op het Voorgazon zijn de enige aanwezige restanten van de 
door Poortman voor Wilhelm II ontworpen Automobilvorfahrt. De hagen verke-
ren in een slechte staat.  
De haag langs de gebogen hoofdentree behoort bij het ontwerp in landschaps-
stijl door Hendrik van Lunteren uit het begin van de 19e eeuw. Met de aanleg 
van de nieuwe gebogen toegang over de Middenwei kreeg de parkaanleg een 
grote mate van parkarchitectonische samenhang en ruimtelijke allure. De haag 
maakt een belangrijk onderdeel uit van deze compositie. 
Het diagonale pad langs de kapel is een functionele toevoeging uit het in 1949-
1950 gemaakte ontwerp door Jasper Meijers voor Park Huis Doorn. De haag (en 
het diagonale pad) verstoort de ruimtelijke beleving van de oorspronkelijke aan-
leg van Hendrik van Lunteren. 
De beide hagen bij het Poortgebouw zijn na W.O. II aangeplant om het eenvou-
dige metalen hekwerk aan het zicht te onttrekken. De hagen zijn van belang 
voor de uitstraling van het Poortgebouw als hoofdentree. 

Pinetum 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Het Pinetum is tussen 1932 en 1938 in drie fasen aangelegd onder Wilhelm II. 
Het Pinetum betreft een bijzondere vorm van solitaire naaldbomen in gazon als 
onderdeel van de tuin- en parkaanleg. Het Pinetum is een collectie van naaldbo-
men verzameld vanuit een dendrologisch oogmerk. De bomen zijn geschonken 
op verzoek van Wilhelm II en vanaf de aanleg in de dertiger jaren van de 20e 
eeuw in drie fases aangeplant. Van de schenkers is een register bekend. In de 
huidige situatie is het karakteristieke pinetumbeeld niet meer herkenbaar. Het 
Pinetum is momenteel een dichtgegroeid naaldbos. 
 
Analyse  
Het door Wilhelm II aangelegde Pinetum bevatte een grote variëteit aan soor-
ten. Nader onderzoek is noodzakelijk om de dendrologische waarde van de di-
verse resterende boomsoorten nader te bepalen. 
Bij de aanleg van het Pinetum is destijds onvoldoende rekening gehouden met 
de verschillen in ontwikkeling van habitus. Door deze wijze van aanleg is echter 
al jaren veel onderling ruimtegebrek. In de huidige situatie is een goede uitgroei 
van de meeste soorten niet (meer) mogelijk. Verder verval is daardoor onaf-
wendbaar. 
 
 
 
Hagen 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
In Park Huis Doorn komen op diverse plaatsen hagen voor:  

 op het Voorgazon 

 langs de gebogen hoofdentree aan de zijde van de Duiventorenwei,  

 langs het diagonale pad nabij de kapel  

 aan de Langbroekerweg bij het Poortgebouw 
 
De taxushaag op het Voorgazon bevindt zich aan weerszijden van de brug naar 
het huiseiland. Deze haag is onderdeel van de door Poortman in 1919 ontwor-
pen Automobilvorfahrt. De beide taxushagen op het Voorgazon verkeren in 
slechte staat. Langs de hoofdentree staat een haag enkelzijdig aan de zuidzijde 
(langs de Duiventorenwei). De haag is gelijktijdig met de aanleg van deze gebo-
gen hoofdentree tussen 1810 en 1825 geplant, vermoedelijk naar ontwerp van 
Hendrik van Lunteren. Het betreft hier oorspronkelijk een eensoortige haagbe-
planting (vermoedelijk meidoorn) en bestaat in de actuele situatie uit meerdere 
soorten.  
Tussen de kapel en het Poortgebouw staat langs het diagonale pad uit de twee-
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Inventarisatie actuele situatie gazons, grasvelden en tuinen weergegeven op een recente topografische ondergrond. 

1 

2 
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Gazons en grasvelden 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Rondom en in het Huispark komt een aantal gazons voor, die in samenhang 
met de tuinen, solitairen en bosranden het ruimtelijk beeld bepalen. De histori-
sche ontwikkeling ervan loopt parallel aan dat van de aansluitende tuinen. Het 
betreft: 

 Voorgazon (al eerder genoemd, 20e eeuw) 

 Noordgazon (19e  en 20e eeuw)  

 Achtergazon (19e en 20e eeuw) 

 Gazon Hemogarten (19e en 20e eeuw) 

 Grasveld voormalige moestuin (eind 20e eeuw) 

 Zichtas kerk Doorn, inclusief moerasje (20e eeuw) 

 Gazon Poortgebouw (20e eeuw) 

 Grasland houthakkerplaats (20e eeuw) 

 Graslandje middelste bosvijver (wellicht 19e eeuw) 
 
Alle gazons uit de 20ste eeuw zijn ook in deze tijdsperiode afgebakend en aan-
gelegd. Het onderhoud is vroeger meer traditioneel, lees meer intensief, uitge-
voerd; dus inclusief bemesten, aanaarden, vlakken, verticuteren en met een 
hoge maaifrequentie. Het onderhoud de afgelopen decennia is versoberd naar 
alleen maaien, waardoor verschraling optrad en een meer extensief beeld ont-
stond waarin een hoog aandeel andere graslandplanten, zoals madelief, weeg-
bree, veldbies en dergelijke kon meekomen. Het maaiveld is ongelijk geworden 
door klink en verzakking. Dat geldt uiteindelijk ook voor de oudere gazons. Voor 
zover bekend komen in deze gazons geen stinzenplanten voor als Scylla of Cro-
cus. 
 
Het graslandje op de houthakkersplaats is ontstaan vanuit een bestaande open 
plek in het parkbos. Het graslandje ten zuiden van de middelste bosvijver is 
schraal en kruidenrijk, maar heeft nog een fraai maaiveld.  
 
Analyse  
Aanbevolen wordt om in nadere deelonderzoeken en –waardestellingen ten 
behoeve van uitvoering van het Masterplan de diverse graslanden en gazons 
nader te onderzoeken, met name ook vegetatiekundig, en te beschrijven.   

Tuinen  
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie  
Park Huis Doorn kent een groot aantal tuinen binnen de parkaanleg die ieder 
hun eigen sfeer, opbouw, en historische ontwikkeling kennen. Dit betreft:  

1. Voorgazon (20e eeuw) 
2. Noordgazon en Heinrich-Garten (20e eeuw) 
3. Hermogarten (20e eeuw) 
4. Rozentuin (20e eeuw) 
5. Tuin bij de Kapel (20e eeuw) 
6. Tuin bij de Poortgebouw (20e eeuw) 
7. Moestuin (18e eeuw, mogelijk ouder) 

 
De nadruk van het Masterplan ligt op de hoofdstructuur van de tuin- en park-
aanleg. Een diepgaande beschrijving van de individuele tuinen is daarom niet 
tot het voorliggende project meegenomen. Aanbevolen wordt de individuele 
tuinen bij de uitwerking het Masterplan tot uitvoeringsgerichte plannen nader te 
onderzoeken, te beschrijven en van een waardestelling te voorzien. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat alle tuinen in de actuele situatie, op de 
moestuin en de rozentuin en Noordgazon na, zijn aangelegd of sterk aangepast 
ten tijde van Wilhelm II.  
 
Analyse  
Aanbevolen wordt om in nadere deelonderzoeken en –waardestellingen ten 
behoeve van uitvoering van het Masterplan de diverse tuinen nader te onder-
zoeken en te beschrijven. 
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De verwilderde omgeving van de kapel. De tuin bij het Poortgebouw. 

De noordzijde van de moestuin met koude bakken en hekpijlers. Het Voorgazon vanaf de hoofdentree van Huis Doorn. 
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De verwilderde Heinrich-Garten met links de gedenksteen. De Auguste Victoriagarten. 

Het Noordgazon met het Mausoleum vanuit het zuiden gezien. 
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Porseleinzwam. 

Bosuil. 

Watervleermuis. 

Vetje. 
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3.5.4 Natuurbeheer en ecologie 
 
Het park maakt in zijn geheel onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur, 
de EHS, tegenwoordig ook het NatuurNetwerk genoemd. Beheer gericht op 
behoud en ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteiten is ook daarom niet alleen 
wenselijk maar ook noodzakelijk. Een aantal voorkomende soorten is beschermd 
door de Flora- en Faunawet, maar ook voor niet direct beschermde soortgroe-
pen zoals paddenstoelen of vele macrofaunasoorten past een actieve zorgplicht. 
Zichtbare natuur vormt voor veel bezoekers een belangrijke beleving.  
Ondanks de vrij grote aantallen bezoekers is het in delen van het park rustig. 
Deze zonering komt vooral ook doordat de rondwandeling in het westelijk deel 
verloren is gegaan. 
De natuurkwaliteiten van het park worden, gelet op de aanwezigheid van soor-
ten, vooral gedragen door het oudere bos, de gracht en de vijvers, en voor een 
deel door de afwisseling van open en gesloten ruimtes. De graslanden en agra-
rische gronden leveren een geringe bijdrage aan de natuurwaarden. Het park is 
van belang voor vleermuizen, paddenstoelen en macrofauna, en in beperktere 
zin voor vissen, maar vooral voor vogels. Het natuurbeheerbeleid zal zich dienen 
te richten op herstel van de natuurlijke voedselsituatie in de bosbodem, het 
tegengaan van verdroging gecombineerd met verbetering van de waterkwaliteit, 
en het vergroten van de biodiversiteit in graslanden en sommige bosranden. 
 
 
 

Algemene analyse en waardering natuurbeheer en ecologie 
De natuurwaarde van het park is redelijk goed ontwikkeld. Er komt een aantal 
minder algemene en zeldzame soorten voor, en de variatie binnen sommige 
soortgroepen is groot. Dit is mede te danken aan meer bijzondere biotopen als 
oud bos op oude bosgroeiplaatsen, helder en matig voedselrijk water, veel over-
gangen (gradiënten) in begroeiing en grote randlengtes. Minder gunstig zijn de 
verdroging van de bodem en daarmee samenhangend van de vijvers door da-
ling van het grondwaterpeil, de verzuring van de bosbodem en het betrekkelijk 
intensieve agrarische gebruik. 
 
Op de volgende pagina’s wordt middels een beschrijving en analyse dieper inge-
gaan op de verschillende relevante soortgroepen. 
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Beschrijving en analyse soortgroepen  
 
Vleermuizen 
Op het eerste oog lijkt het park zeer geschikt voor vleermuizen. Allerlei aspecten die voor 
vleermuizen interessant zijn, zijn aanwezig, zoals oude gebouwen, bomen met holtes, 
lanen en waterpartijen. Toch blijken de daadwerkelijke aanwezigheid en het gebruik wat 
tegen te vallen. Het park wordt door zeven soorten vleermuizen gebruikt; hoofdzakelijk 
als foerageergebied en vliegroute. Er zijn geen verblijfplaatsen bekend, zowel niet in 
gebouwen als in bomen, met uitzondering van één holle boom waar rosse vleermuis ge-
bruik van maakte. Wellicht bewoont ook de gewone grootoorvleermuis holle bomen op 
het terrein, gelet op de vangst van zogende vrouwtjes en zeer jonge dieren in 2011. Er 
zijn indicaties voor sociaal gebruik van het gebied. 
Voor het behoud en ontwikkeling van de vleermuispopulaties bieden de gebouwen weinig 
tot geen mogelijkheden. Zolders en kelders zijn in gebruik, verwarmd, beveiligd, niet 
vorstvrij of afgesloten. Wellicht biedt als enige de kelder onder de Oranjerie nog mogelijk-
heden. Herstel van de verschillende vijvers en grachten is van groot belang voor de vrij 
zeldzame watervleermuis. Oude holle bomen zijn belangrijk als verblijfplaats, maar dienen 
wel voldoende veilig voor het publiek te zijn. Kandelaberen van deze bomen (ook van 
belang voor een eventuele boommarter) wordt waar mogelijk toegepast. Het behouden 
en herstellen van laanbeplantingen als geleide voor vliegroutes is evident. 
 
Mossen en korstmossen 
De aanwezige mossen en korstmossen behoren bijna alle tot zeer algemene soorten. 
Enkele soorten zijn vri algemeen. De oevers van de vijvers in het oude bos bieden daar 
een niet algemeen biotoop. Bij het voorgenomen herstel van de bosvijvers dient hierop te 
worden gelet. 
 
Paddenstoelen  
Er komen ruim 150 soorten paddenstoelen in het park voor, op zich een redelijk groot 
aantal; en waaronder drie meer zeldzame Rode lijst-soorten. Bossen zijn de belangrijkste 
vindplaats. Door de externe verzuring en vermesting is de van nature fosfaatarme bodem 
echter niet meer voor veel oud-bossoorten geschikt. Langs lanen is een minder zuur mili-
eu aanwezig, mede veroorzaakt door het ruimen van extra verzurend blad en de aanwe-
zigheid van kalkhoudende halfverhardingen. Hier komen vooral soorten voor die mycor-
rhiza kunnen ontwikkelen, zoals vele russula’s, boleten en amanieten. De graslanden 
worden zeer intensief gebruikt. Daardoor mist dit terreintype een goed ontwikkelde pad-
denstoelenflora.   
Verzuring en vermesting zijn landelijke, generieke verschijnselen: ammoniak en stikstof-
oxiden zijn de stoffen waar het om gaat. Bronnen zijn landbouw en verkeer. Hieraan is 
door beheersmaatregelen nog niets te doen. Deze verzuring van de bodem kan ook lei-
den tot eikensterfte blijkt uit lopend onderzoek.  
Een minder intensief beheer van de agrarische gronden kan op lange termijn leiden tot 
herstel van het schimmel-gestuurde bodemleven. 
 

Insecten 
Er zijn gegevens bekend over drie soortgroepen insecten: libellen, vlinders en sprinkha-
nen. 
Er komen een twintigtal libellensoorten voor. Deze zijn op zich weinig indicatief; enkele 
soorten geven aan dat er in de slotgracht sprake is van een goede waterkwaliteit en een 
dito ontwikkelde vegetatie. In de beschaduwde en soms droogstaande bosvijvers komen 
weinig soorten voor.  
Voor vlinders is het park minder geschikt. Er komt een achttal algemene soorten voor. 
Door het intensieve beheer van gazons en graslanden is er vrijwel geen geschikt biotoop 
aanwezig door gebrek aan bloeiende planten en winterverblijfplaatsen. In een enkele 
ruigere bosrand komt groot dikkopje voor. Door de wens deze bosranden meer open te 
maken kan dit biotoop verdwijnen. 
De graslanden, die belangrijkste biotoop voor sprinkhanen vormen, zijn bijzonder eenvor-
mig en daardoor van weinig waarde voor deze groep. Er komen slechts vijf zeer algemene 
soorten voor. Daarnaast zorgt het intensieve maaibeheer ervoor dat individuen hun le-
venscyclus moeilijk kunnen voltooien. Extensivering van met name de agrarische graslan-
den is een beheersvorm die de sprinkhanenfauna meer zal variëren. 
 
Vissoorten 
Op het park zijn negen, meest algemene vissoorten waargenomen. Daarvan zijn vetje en 
paling kwetsbaar, dan wel beschermd. Vrijwel alle soorten komen voor in de gracht om 
het Huis. De bosvijvers en de sloten zijn thans minder geschikt. Het voorkomen van een 
kroosdek, veel bagger en blad en een soms erg lage waterstand is voor de vissoorten 
problematisch. De vegetatie is slecht ontwikkeld en het water is veelal zuurstofarm. Overi-
gens zijn de wateren tamelijk geïsoleerd van ander oppervlaktewater. 
Uitbaggeren van de bosvijvers, in combinatie met meer doorstroming van helder koolstof- 
en zuurstofrijk water, maakt zeker de grotere vijvers veel beter geschikt voor vissen.  
 
Reptielen en amfibieën 
Er komen in het park een viertal reptielen en een tweetal amfibieën voor. Het betreft de 
ringslang en de sporadisch waargenomen hazelworm. Beide soorten zijn gebonden aan 
gradiënten die in het park voorkomen: respectievelijk bos/droog grasland en vochtige 
graslanden/bos. Beide reptielen zijn beschermde Rode lijstsoorten. 
De twee andere reptielen zijn de in de slotgracht voorkomende geelwang- en roodwang-
schildpad. Deze uit Noord-Amerika afkomstige exoten zijn er blijkbaar uitgezet. Ze vormen 
thans geen bedreiging voor de inheemse fauna en planten zich niet voort. Beide soorten 
zijn niet beschermd. De bastaardkikker en de bruine kikker zijn algemene maar wel be-
schermde soorten. Ze zijn indicatief voor een goed ontwikkelde watervegetatie en water-
kwaliteit. Aansluitende bossen zijn van belang voor de overwintering. Het voorkomen van 
de inheemse soorten is als waardevol te beschouwen, zeker zo dicht in de buurt van ste-
delijke bebouwing. 
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doet verslechteren. 
Door het oppompen van dieper, schoon grondwater is de waterhoeveelheid in de gracht 
stabiel en kwalitatief goed. Er is echter weinig doorstroming, en in combinatie met lage 
grondwaterstanden leidt dit tot een minder goede situatie voor macrofauna in dit deel. 
Gefaseerd uitbaggeren en het waterpeil geleidelijk verhogen met water van goede kwali-
teit is noodzakelijk om tot herstel van dit vrij zeldzame watersysteem te komen. 
 
 

Zoogdieren 
Er zijn weinig meldingen van grotere zoogdieren. Zeker is de aanwezigheid van eekhoorn, 
ook is weleens een ree waargenomen. Boommarter komt niet voor, maar wel op het aan-
grenzende Aardenburg. Holle en oude bomen zijn voor boombewoners van belang. Voor 
alle soorten geldt dat het relatief drukke publieksbezoek, vaak ook met honden, niet be-
vorderlijk is voor de eventuele populatie.  
 
Broedvogels  
Het gebied is waardevol voor het voorkomen voor broedvogels van oude bossen. Er komt 
een vijftiental van dergelijke bijzondere en beschermde soorten voor, zoals appelvink, 
bonte vliegenvanger, bosuil, buizerd, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, holen-
duif en kleine bonte specht. Daarnaast komen er nog ruim twintig meer algemene soorten 
voor; vrijwel alle kenmerkend voor bos.  
Ook hier geldt het behoud en het ouder laten worden van bos als het meest voor de hand 
liggende beheer. Het ruimen van bosranden en ruigere ondergroei kan leiden tot enig 
biotoopverlies voor sommige kleine zangvogels.  
 
Hogere flora 
De hogere flora van de bossen op arme zandbodems met vooral eik en beuk is van nature 
arm aan soorten en daardoor vaak maar matig ontwikkeld. De parkbossen vormen hierop 
geen uitzondering. Er zijn een zevental bijzondere hoger planten aanwezig, echter telkens 
aan water gebonden soorten. Zij komen voor in de gracht of in en langs de bosvijvers. 
Meest kenmerkende oeverplant voor beboste watergangen is dubbelloof. Soorten als wa-
terdrieblad, dotterbloem, lidsteng en kalmoes zijn waarschijnlijk ooit in de gracht aange-
plant. 
 
Macrofauna 
De vijvers en de gracht van het park zijn goed onderzocht op het voorkomen van macro-
fauna (zoals waterkevers, -mijten, -wantsen, kokerjuffers, slakken, muggen, borstelwor-
men en vlokreeften). Er zijn enkele zeldzame en vrij zeldzame soorten aangetroffen. De 
gracht kent een relatief hoge soortenrijkdom met soorten die karakteristiek zijn voor een 
stabiele zuurstofhuishouding. Er komen echter ook soorten voor die kenmerkend zijn voor 
matiger waterkwaliteiten met lagere zuurstofwaarden. De situatie in de aansluitende bos-
vijver is minder goed ontwikkeld met een lagere biodiversiteit. Er komen meer slakken en 
bloedzuigers voor. Er is meer slib en blad op de bodem aanwezig, waardoor de waterkwa-
liteit lager is. Toch komen ook nog soorten voor die aangewezen zijn op schoner en hel-
der water. De waterkwaliteit in dit deel mag daardoor (nog) worden gekenschetst als vrij 
goed. Droogvallen leidt echter tot interne eutrofiering hetgeen de waterkwaliteit sterk 
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Inventarisatie actuele situatie agrarische gronden. 
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Landbouwpercelen 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Er zijn vier landbouwpercelen in het park. In de 18e eeuw waren deze percelen 
al in gebruik ten behoeve van de landbouw en veeteelt en speelden binnen de 
geometrische aanleg al een rol in de zichtlijnen Z1 en Z3.  
Bij de aanleg in landschapsstijl tussen 1810 en 1825 zijn deze percelen als wei-
land en akkerland gehandhaafd in de aanleg. Tot in de tweede helft van de 19e 
eeuw was de Middenwei (cluster C, deelgebied C1) in gebruik als akkerland, 
hierna als weiland. De Molenwei met molen en molenaarswoning (cluster C, 
deelgebied C2) maakte deel uit van de zichten vanaf de rondwandeling door het 
Buitenpark.  
In de tweede helft van de 20e eeuw hebben de weilanden door intensieve be-
mesting hun huidige aanzien gekregen. De verpachte graslanden worden alle 
intensief met drijfmest bemest, en er worden jaarlijks 4 tot 5 sneden gras ge-
oogst. Soms worden ook droogstaand en jong melkvee in grote koppels inge-
schaard. De Molenweide is in de jaren ’30 nog deels in gebruik geweest als 
kwekerij. In de huidige situatie is de Molenwei in gebruik als grasland en weide 
voor paarden. 
 
Analyse  
Deze weilanden zijn integraal onderdeel van de parkaanleg. 
De weilanden spelen een belangrijke rol voor de zichtlijnen, de diverse uitzich-
ten en de beleving van de “landelijke, pastorale” sfeer in het park door hun 
openheid. Het reguliere, lees intensieve, agrarische gebruik is het beeld als zo-
danig, en ook de afwisseling ervan door de seizoenen heen, wijkt af van het 
historische, bloemrijke en natuurrijke grasland. De weilanden hebben in hun 
huidige bemeste staat vrijwel geen ecologische waarde. 

3.5.5 Landbouwgronden 
 
In het park komen twee typen landbouwgronden voor: het Hertenkamp in het 
Huispark (cluster A, deelgebied A4) en de huidige regulier geëxploiteerde gras-
landen in het Buitenpark (cluster C, deelgebieden C1, C2 en C3). 
 
 
Hertenkamp 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Het hertenkamp is pas na W.O. II ontstaan. Er bevinden zich thans een vijftien-
tal damherten en een aantal paarden. Het betreffende perceel is omsloten door 
aan standaard afrastering. In het hertenkamp bevind zich een behoorlijk aantal 
solitaire bomen, meest eiken; verder een deel van een bosvijver en een nacht-
hok. De hertenkamp maakt een sleetse indruk door de vertrapte vijveroevers en 
verdwenen vegetatie. 
 
Analyse  
Het huidige hekwerk ontbeert de uitstraling die behoort bij een hertenkamp op 
een buitenplaats. Door de ligging van het hertenkamp is de vroegere wandeling 
naar de westelijke bosgebieden afgesloten, en ook het oude Kerkenpad is ver-
dwenen.  
De beide door het kamp lopende zichtassen (Z4 en Z5) zijn goeddeels geblok-
keerd. De zichtlijn naar het Kalverhok (Z4) door opslag. Het hertenverblijf blok-
keert de zichtlijn (Z5) naar Capanella. De oevers van de bosvijver hebben te 
lijden van vertrapping. Het grasland is sterk begraasd en altijd kort. Vooral on-
der de bomen is geen vegetatie meer aanwezig. Het publiek wordt ook niet 
naar het hertenkamp geleid, zodat de beleving ervan gering is. 
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De Molenweide met de begrazing door paarden. Het zwaar bemeste en soortenarme gras van de Middenwei. 
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Hertenkamp met damherten en paarden met de verdwenen vegetatie. 

Achterwei met intensieve graslandbeheer. 
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Inventarisatie actuele situatie waterhuishouding weergegeven op een recente topografische ondergrond. 
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3.5.6 Waterbeheer 
 
Historische ontwikkeling en actuele situatie 
Huis Doorn is in de Middeleeuwen gebouwd aan de voet van een flank van de 
Utrechtse Heuvelrug waarbij de beschermende slotgracht gevoed werd door 
een sprengebron. Het omringende Park Huis Doorn is eveneens gelegen op 
deze flank , met een globaal van noord naar zuid dalend maaiveld (circa 
7m+NAP dalend tot circa 5 m+NAP). De stijghoogte van het freatisch grondwa-
ter fluctueert in het noordelijk deel van 2,3+NAP tot 4,2 m.+NAP met dus nog 
een klein hangwaterprofiel. In het midden en zuiden is het stijghoogte waar-
schijnlijk vergelijkbaar, en het maaiveld lager, maar is door sloten (wetering 
zuidzijde, woonwijk oostzijde) en daardoor ontstane globale grondwaterstands-
dalingen in de regio gedraineerd met naar schatting 0,5-1 meter. In het nieuwe 
peilbesluit is de stijghoogte beperkt tot 3,80 m +NAP. 
Er is in principe sprake van lichte kwel in de slotgracht, de eigenlijke oude 
sprengebron. Door het gebrek aan perioden met voldoende stijghoogte is op-
pompen van grondwater noodzakelijk om het peil in de gracht te handhaven en 
daarmee ook de houten paalfundering van het Huis te beschermen tegen oxida-
tie.  
In het park zijn zes oppervlaktewatersystemen te onderscheiden. Het eerste 
systeem is de gracht en de eerste bosvijver, tot aan de stuw. Het tweede sys-
teem is de voortzetting van de slingervijver tot aan de stuw westelijk van de 
Zuidweide. Het derde systeem is de westelijke slingervijver, die via een niet 
gestuwde sloot aansluit op de Achtersloot, het zesde systeem. Het vierde sys-
teem is de oostelijke ontwatering van de Zuidweide in een open aansluiting op 
de wetering. Het vijfde systeem is een ontwateringssloot van de Molenwei, ook 
open aangesloten op de in beheer van het Hoogheemraadschap zijnde Achter-
sloot. 
Alle zes systemen hebben een verdrogingsprobleem. In de gracht wordt grond-
water opgepompt om een zeker peil te handhaven. De hoeveelheid water is 
echter niet voldoende om ook systeem 2 voldoende te vullen en te laten door-
stromen. Het peil van deze vijver staat dus structureel veel te laag, hetgeen o.a. 
uiteindelijk leidt tot verruiging en het verdwijnen van de vijver. Systeem 3 is 
afhankelijk van het regenwater (het ontvangt waarschijnlijk geen grondwater 
meer) en staat derhalve grote delen van het jaar zeer laag tot vrijwel droog.  
De slootsystemen 4 en 5 staan grote delen van het jaar droog, hetgeen impli-
ceert dat zij hun puur landbouwkundige, ontwaterende functie vervullen. Daar-
door ontstaan echter ook grondwaterstandsverlagingen in de vijvers en de 
gracht. Bovendien is ontwatering op dit niveau onwenselijk vanwege de op ter-
mijn voorgestane extensivering van het landbouwkundig gebruik, waarvoor een 
vochtcomponent om meerdere redenen noodzakelijk is. 
 
 
Analyse  

Er is sprake van structurele verdroging, die zich vooral uit in het middelste en 
zuidelijke deel van het park. De verdroging heeft grote negatieve gevolgen voor 
de beplantingen en natuurwaarden van Park Huis Doorn (zie paragraaf 3.4.3 
Beplantingen en paragraaf 3.4.4 Natuurbeheer en ecologie). Nadere afstem-
ming met het Hoogheemraadschap is zeer wenselijk. Door de verlaging van de 
grondwaterstand is de spiegelende werking van de vijvers ten opzichte van de 
parkbeplanting en gebouwen sterk verminderd hetgeen sterk bijdraagt aan de 
verschraling van het parkbeeld. 

Vijvers  bij de Hertenkamp met een lage waterstand als gevolg van verdroging. 
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4.1 INLEIDING 
 
De tuin- en parkaanleg van Huis Doorn is een veelzijdig, boeiend en wezenlijk 
onderdeel van het gehele buitenplaats-ensemble Huis Doorn. De huidige aanleg 
is het resultaat van een lange en rijke ontwikkelingsgeschiedenis. De aanleg als 
geheel getuigt van de ontwikkelingsgeschiedenis van de adellijke Nederlandse 
woon- en buitenplaatsencultuur. Hoogtepunt in deze ontwikkelingsgeschiedenis 
is de bewoningsperiode door Wilhelm II van 1919 tot 1942. Deze periode zorgt 
er voor dat ook de tuin- en parkaanleg van Huis Doorn te kwalificeren is als 
erfgoed van internationaal belang.  
 
 
Actuele situatie 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog-heden, als Park Huis Doorn in bezit is 
van de Nederlandse staat, wordt het beheer van de tuin- en parkaanleg van 
Huis Doorn sterk vereenvoudigd. Hierdoor is de structuur van de aanleg sterk 
verschraald en is de keizerlijke allure voor een deel verdwenen; dit ondanks de 
bescherming van de tuin- en parkaanleg als Rijksmonument. 
De oorspronkelijke kwaliteit en schoonheid van de aanleg en de keizerlijke allu-
re zijn momenteel slecht beleefbaar voor bezoekers. De aanleg oogt sleets, ver-
schraald en verwaarloosd en onderdelen van het rijksmonument worden door 
gebrek aan beheer zelfs in het voortbestaan bedreigd. Als er niets wordt gedaan 
zal de tuin en parkaanleg verder verschralen en vervlakken waardoor voor een 
uiteindelijk de teloorgang van de tuin- en parkaanleg moet worden gevreesd. 
 
 

Een omslagpunt in het beheer van Huis Doorn 
Sinds kort staat Huis Doorn in hernieuwd in de belangstelling. Er is sprake van 
een omslag in het beheer van het complex. Waar tot voor kort het complex 
eenvoudig en met minimaal budget werd beheerd, ligt het accent nu en in de 
nabije toekomst op het revitaliseren van het hele complex en het verbeteren 
van de exploitatie en het museale beheer. 
Museum Huis Doorn heeft als enig museum in Nederland een nadrukkelijk ac-
cent op het tijdgewricht rond de Eerste Wereldoorlog, met als internationaal 
uniek onderdeel de nalatenschap van en bewoningperiode door Wilhelm II. 
Deze bewoningperiode en nalatenschap zijn ook in de tuin- en parkaanleg tast-
baar aanwezig. De aanleg is een wezenlijk onderdeel van ‘de keizerlijke collec-
tie’ en is daarmee, naast een aantrekkelijk wandelgebied voor omwonenden, 
een potentiele trekker van meer (internationale) museumbezoekers. Het ont-
breekt momenteel aan een adequaat beheer en museale presentatie van dit 
bijzondere ‘collectiestuk’. 
 
 
Masterplan voor het revitalisatie en beheer van de tuin- en 
parkaanleg 
Het voorliggende masterplan omvat een algehele revitalisatie en kwaliteitsver-
betering van de tuin- en parkaanleg van Huis Doorn, uitgewerkt in actiepunten. 
Met het masterplan wordt recht gedaan aan het belang van de aanleg van Huis 
Doorn als rijksmonument; de dreiging van een verdere verschraling en teloor-
gang wordt afgewenteld en het onderhoudsniveau wordt op een adequaat peil 
gebracht. Tevens voorziet het masterplan in een betere ruimtelijke en logistieke 
afwikkeling van bezoekersstromen en beter beheer en betere museale presenta-
tie van de aanleg als collectiestuk. 

4 MASTERPLAN  
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4.2 DOEL VAN HET MASTERPLAN 
 
Het voorliggende masterplan heeft tot doel de historische tuin- en parkaanleg 
van Huis Doorn nieuw leven in te blazen, het beheer van de aanleg op een ade-
quaat niveau te brengen en nieuwe mogelijkheden voor gebruik door het muse-
um Huis Doorn te creëren. 
 
Met het masterplan zal: 
1. de allure van de tuin- en parkaanleg ten tijde van de bewoning door 

Wilhelm II op een aantal plekken worden hersteld; 
2. de oorspronkelijke ruimtelijke opzet en samenhang tussen de verschillen-

de parkonderdelen worden hersteld; 
3. de tuin- en parkaanleg een levend ‘collectiestuk’ worden en als zodanig 

door ook het museum kunnen worden benut en geëxploiteerd; 
4. de tuin- en parkaanleg als wandelgebied en als aantrekkelijk museum-

stuk een substantiële bijdrage leveren aan de economie en de woon- en 
leefkwaliteit van de directe omgeving; 

5. het beheer van de tuin- en parkaanleg recht doen aan het belang als 
rijksmonument; 

6. het beheer van de tuin- en parkaanleg recht doen aan de aanwezige en 
potentiële natuurwaarde als oud parkgebied; 

7. de tuin- en parkaanleg op een inspirerende wijze worden verjongd en 
weer toekomstwaarde krijgen. 

4.3 VIER ACTIEPUNTEN 
 
Voor de realisatie van de bovengenoemde doelen en het streefbeeld geeft dit 
masterplan essentiële actiepunten, een planmatige aanpak van het achterstallig 
onderhoud, noodzakelijke grote ingrepen en het ontwikkelen van een planmati-
ge aanpak voor beheer en onderhoud: 
1. Revitaliseren van tuin, park en landschap; 
2. Het park inzetten als ‘levend collectiestuk’; 
3. Optimaliseren beheer en onderhoud van de tuin- en parkaanleg; 
4. Versterken relatie Park Huis Doorn en omgeving. 
 
Park Huis Doorn is een beschermd rijksmonument en een beschermd natuurge-
bied. Voor de uitwerking van het masterplan is het noodzakelijk goed onder-
bouwde waardestellingen en deelplannen op te stellen i.v.m. omgevingsvergun-
ningen en natuurtoetsen. 
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Actiepunt 1. Revitaliseren van tuin, park en landschap 
 

 Versterken van belevingswaarde en leesbaarheid van het parklandschap 
als geheel en door het verwijderen storende elementen van recente da-
tum. 

 Accentueren en verduidelijken van de gelaagde opbouw van het park 
met een nadruk op de bewoningsperiode door Wilhelm II. 

 Zichtlijnen van het huis in de parkaanleg weer perspectief geven door de 
dieptewerking en landschapsarchitectonische kwaliteit van het parkland-
schap te herstellen. 

 Herstellen en creëren van de rondwandelingen door; 
  1. het Huispark en  
  2. het Buitenpark (nb. verschillende verzorgingsniveau’s en be- 
  heersintensiteiten). 

 Versterken en beter benutten dienstterreinen (het upstairs/downstairs 
aspect van het landgoed). 

 Versterken bijzondere plekken en accenten in het park (nog aanwezige 
resten herstellen of op inspirerende wijze herontwerpen). 

 
 

Actiepunt 2. Het park inzetten als ‘levend collectiestuk’ 
 

 Park Huis Doorn als museumlandgoed verder uitbouwen, d.w.z. functio-
neel optimaliseren als een volwaardig onderdeel van het gezamenlijke 
‘museumbedrijf’ Huis Doorn. 

 Verbeteren collectiebeheer van de groene en bouwkundige objecten in 
het tuin- en parkaanleg (documenteren, conserveren en revitaliseren). 

 Verbeteren toegankelijkheid met het heropenen van de toegangspoort 
nabij de kerk. 

 Verbeteren ontvangst museumbezoekers in een nieuw centraal gelegen 
paviljoen. 

 Verhaallijnen a.d.h.v. deze ‘collectiestukken’ verder uitwerken: 
  - Geschiedenis van het landgoed als adellijke buitenplaats en on-
    derdeel van de Stichtse Lustwarande; 
  -  De bijzonderheden uit de bewoningperiode door Wilhelm II. 
  
Nb. dit actiepunt zal in nauw overleg met Stichting tot beheer van Huis Doorn 
nader worden uitgewerkt en vormgegeven. 
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Actiepunt 3. Optimaliseren beheer en onderhoud  
 
Het verbeteren van het algemene beheer en uitstraling van de aanleg door: 

 Wegwerken van het vele achterstallige onderhoud; 

 Het nastreven van kwalitatief hoog onderhoudsniveau passend bij een 
tuin- en parkaanleg met keizerlijke allure; 

 Verschil in onderhoudsniveau tussen Huispark (strak en zeer verzorgd), 
Buitenpark (landschappelijk en wat losser) en het Dienstenterrein 
(functioneel en verzorgd), dit planmatig en centraal aangestuurd; 

 Het beschikbare budget inzetten met duidelijke doelen d.w.z. investeren 
in belangrijke structuurelementen met een duidelijk rendement t.a.v. van 
het verbeteren van het algemene parkbeeld; 

 Verbetering van de samenwerking en afstemming tussen verschillende 
gebruikersgroepen; 

 Beheer verschillende tuinen en parkelementen als onderdeel van de mu-
seale collectie. 

 
Waterbeheer: 

 Huidige verdroogde situatie de komende jaren zo veel mogelijk en gelei-
delijk beëindigen door meer water vast te houden op het landgoed zelf. 
Het streefbeeld is een geleidelijke peilverhoging; 

 Ook noodzakelijk voor spiegelende werking vijvers, voor de vitaliteit van 
de oude bomen en voor het gewenste agrarisch gebruik met een hoge 
natuurwaarde; 

 De ecologische potentie van de goede waterkwaliteit volledig benutten 
voor de versterking van de natuurwaarde. 

 
Bos- en natuurbeheer: 

 Bestaande natuurwaarden behouden en waar mogelijk verder ontwikke-
len; 

 De ecologie van oude parklandschappen en de ligging op de landschap-
pelijke gradiënt van stuwwal naar komgrond staan centraal; 

 Het beheer van traditionele bostypen herstellen: parkbos, boomgroepen, 
solitairen, naaldbosopstandjes, Pinetum, hakhoutpercelen en opgaand 
gemengd bos. 

 
Beheer landbouwgronden: 

 Overgang naar extensieve landbouw met het oog op natuurwaarden; 

 Herstel van het beeld zoals aan het begin van de 20ste eeuw. 

 
 
 
 
 
Actiepunt 4. Versterken relatie Park Huis Doorn en omgeving 
 
De periode Wilhelm II tilt deze buitenplaats uit boven de vele andere buiten-
plaatsen van de Stichtse Lustwarande. Huis Doorn is een keizerlijk kroonjuweel 
in het landschap van de Stichtse Lustwarande. 
 
Versterken banden met het dorp door: 

  het weer in gebruik nemen van de toegangspoort bij de dorpskerk van 
Doorn, de voormalige hoofdtoegang tot het landgoed. Dit is belangrijk 
vanwege de economische spin off voor de omgeving, de vergroting van 
de aantrekkelijkheid voor bewoners (uitloopgebied) en de binding van 
telkens nieuwe vrijwilligers aan het museum;  

 Revitaliseren onderdelen tuin- en parkaanleg van Huis Doorn buiten het 
plan- en onderzoeksgebied. Vanwege de beoogde keizerlijke allure van 
het Park en de zichtbaarheid en vanaf de Dorpsstraat in Doorn. 
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4.4 STREEFBEELD 
 
De vier actiepunten kunnen worden uitgewerkt tot een streefbeeld voor de tuin- 
en parkaanleg van Huis Doorn. 
 
Achtereenvolgens worden behandeld: 
1. ruimtelijke opzet en structuur van de tuin- en parkaanleg; 
2. gebouwen; 
3. wegen en paden; 
4. beplantingen; 
5. natuurbeheer en ecologie; 
6. landbouwgronden; 
7. waterbeheer. 
 
Nb1. Park Huis Doorn is een beschermd rijksmonument en een beschermd na-
tuurgebied. Voor de uitwerking van het masterplan is het noodzakelijk goed 
onderbouwde waardestellingen en deelplannen op te stellen i.v.m. omgevings-
vergunningen en natuurtoetsen. 
 
Nb2. De museale aspecten van het beheer van de tuin- en parkaanleg dienen 
nog nader te worden uitgewerkt in samenwerking met Stichting tot beheer van 
Huis Doorn (de beheerder van het museum en de collectie). 
 
 
 

4.4.1 Ruimtelijke opzet en structuur van de tuin- en parkaanleg 
 
De tuin- en parkaanleg van Park Huis Doorn bezit een complexe ruimtelijke 
structuur en hierdoor ook een rijk gevarieerde ruimtelijke beleving. De ruimtelij-
ke opzet en structuur is ontstaan door de interactie van de inrichting van het 
landschap uit de ontginningsperiode en de ontwikkelingsgeschiedenis met een 
opeenvolging van verschillende parkinrichtingsconcepten. De complexe ruimte-
lijke structuur en rijke ruimtelijke beleving zijn belangrijke kwaliteiten van de 
oorspronkelijke aanleg, die momenteel door de achterstand in beheer en onder-
houd slecht beleefbaar zijn.  
Hoogtepunt in de ontwikkelingsgeschiedenis is de bewoningperiode door Wil-
helm II waarbij de aanleg zich ontwikkelde tot een compleet landgoed met kei-
zerlijk allure in miniatuur formaat binnen de beveiligingshekken. 
 
In de actuele toestand is de aanleg door achterstallig beheer en vereenvoudi-
ging sterk verschraald; verschillende inrichtingselementen zijn alleen in rudi-
mentaire staat bewaard. Hierdoor is de oorspronkelijke ruimtelijke samenhang 
en (keizerlijke) allure momenteel niet of nauwelijks beleefbaar. 
 
 
Herstel en revitalisatie van de ruimtelijke opzet en structuur met de onderstaan-
de punten zal de beleving van de historische tuin- en parkaanleg sterk bevorde-
ren: 
 
1. Verwijderen van verstorende naoorlogse inrichtingselementen: 

 De verdubbeling van de Dwarslaan (cluster B Buitenpark); 

 De U-vormig toerit op het voorgazon (cluster A Huispark); 

 De moderne bloementuin op de kop van de Oranjerie (cluster A Huis-
park); 

 Het diagonale pad van het Poortgebouw naar de garage (cluster B Bui-
tenpark); 

 Stal in de Hertenkamp (cluster B Buitenpark); 

 De paardenweitjes op de Molenwei (cluster B Buitenpark). 
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2. Herstellen van de ruimtelijke structuur en allure van het Huispark 
(cluster A), door: 
 

 Versterking van de ruimtelijke samenhang van het Huispark als geheel 
door het aaneensluiten van de parkruimten met de vijvers tot een sa-
menhangende Beektuin (een belangrijk ontwerp motief in de parkaanleg 
door H. van Lunteren); 

 Herstellen van de rondwandeling door het Huispark, met de (her)bouw 
van de brug over de vijver aan de zuidzijde van het voorplein; 

 Revitalisatie of herstel van de tuinelementen in de Mausoleumtuin/
Noordgazon/Heinrich-Garten (met in het achterhoofd het ontwerp van 
Poortman/van Noordt), Auguste Victoria-rosarium en het Voorplein met 
de Automobil-Vorfahrt en de haagcoulissen; 

 Herinrichting en herstel van de inrichting van de houtplaats (het verhaal 
vertellen van de houthakkende keizer); 

 Kwaliteitsverbetering van het Kerkenpad, de zichtlijn naar het herbouw-
de Kalverhok, zichtlijn naar Capanella en herstel van de oorspronkelijke 
wandeling langs de vijver door verkleining van de Hertenkamp; 

 Groot onderhoud en herstel van de parkbossen; 

 Herstel van de cluster-verbindende zichtlijnen tussen Huis, Huispark en 
Buitenpark. 

 
Nb. Een combinatie van een hoog verzorgingsniveau en een landschappelijk 
verzorgingsniveau.

3. Herstellen van de ruimtelijke structuur en allure van het Buitenpark 
 (cluster B), met rondwandeling, bossen, landbouwgronden en tuinsiera
 den, door: 
 

 Openstellen van de poort bij de kerk van Doorn; 

 Herstel en aaneenkoppelen van de wandelpaden rond de Kapel, langs 
Capanella, door de bossen; aan de westzijde, de wandeling langs de 
Achterweide; 

 Het verkleinen van de Hertenkamp ten behoeve van het herstel van de 
rondwandeling; 

 Dunnen en opschonen van de parkbossen;  

 Herstellen van de lanen en het Pinetum; 

 Herstel van de clusterverbindende zichtlijnen Huis/Huispark/Buitenpark. 
 
Nb. Met een landschappelijk verzorgingsniveau. 
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4. Revitalisatie van de verschillende onderdelen van het Dienstterrein 
 (cluster C), zodat het upstairs/downstairs aspect weer herkenbaar en 
 beleefbaar is, door: 
 

 Herinrichting van de moestuin met een deel moestuin, bloementuin, 
fruittuin, picknickweide, herstelde tuinmuren, herstelde koude bakken, 
etc.;  

 Aanleg van een nieuwe dienstingang vanaf de Molenweg; 

 Verbetering van de omgeving van de Oranjerie, zoals een herinrichting 
van het terras en het inpassen van een nieuwe speeltuin. 

 
Nb. Met een netjes, functioneel verzorgingsniveau. 
 
 

5. Herstellen ruimtelijke samenhang met de terreinen buiten het hek  
 (in overleg met de huidige eigenaren en rechthebbenden), door: 
 

 verbeteren van de zichtlijn vanaf de Dorpsstraat over de voormalige Ge-
zichtslaan en het voormalige Keizer Wilhelm Rosarium; 

 parkeren onder gemeentehuis ook inzetten voor museumbezoekers; 

 openen toegangspoort bij de kerk; 

 Keizersweide (maatregelen noodzakelijk?); 

 verbetering verbinding huidige parkeerplaats – Poortgebouw; 

 versterken zichtlijn-zuid buiten het park. 
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4.4.2 Bouwwerken 
 
Beheeradviezen over de gebouwen vallen buiten de doelstelling van het voorlig-
gende project. Toch is het van belang hiermee ook vanuit de tuin- en parkaan-
leg bewust mee om te gaan. 
De decoratieve waarde van de architectuur van de diverse bouwwerken speelt 
altijd een belangrijke rol in de parkaanleg. Dit geldt over het algemeen, maar 
met name voor de bruggen, prieëlen en overige tuinsieraden. 
 
Voor een aantal bouwwerken daarom kunnen uitgangspunten worden geformu-
leerd: 
 
Een nieuw ontvangstpaviljoen (‘Keizerin Hermine’ Paviljoen) 
Bouw van een nieuw ontvangstpaviljoen op de plek van het voormalige kantoor-
tje van Hermine. 
Doel: opvangen van de bezoekersstromen die Park Huis Doorn betreden via de 
poortdoorgang in het Poortgrebouw en die gebruik maken van de opnieuw 
opengestelde poort nabij de kerk van Doorn. Met de bouw van het Paviljoen 
wordt ook dit Poortgebouw ontlast en kan deze optimaal worden ingericht werk-
ruimte voor de Stichting tot beheer van Huis Doorn. 
 
Verbetering van het hekwerk om de buitenplaats 
Het oorspronkelijke hekwerk uit de keizertijd is niet bewaard gebleven. Het hui-
dige hekwerk is een gaashekwerk met omgeslagen bovenkant met prikkeldraad. 
Dit hek is weinig passend bij de uitstraling van Park Huis Doorn. Plan: op zicht-
locatie langs de Langbroekerweg en nabij de kerk gemeentehuis en toegangs-
poort vervangen door een nieuw en verzorgd spijlenhekwerk. 
 
Een duiventoren met echte walviskaken 
Restauratie karakteristieke onderbouw van de Duiventil naar de oorspronkelijke 
toestand met de toepassing van echte walviskaken. 
 
Herbouw van de ‘Schwebebrücke’ 
Herbouw van de zwevende brug tussen het voorplein en de parkaanleg direct 
ten zuiden van het huis, als een belangrijk onderdeel van de herstelde rond-
wandeling door het Huispark. 
Herinrichting van de Holzplatz 
Inrichting van de houtplaats als actieve plek waarbij op het publiek op evocatie-
ve wijze even in de huid kan kruipen van Wilhelm II. 
 
Herbouw van het Kalverhok 
Het Kalverhok is samen met de Schwebebrücke een van de belangrijkste ont-
brekende elementen in het Huispark. Het ornamentele bouwwerk dat bekend is 
van diverse afbeeldingen, was een van de belangrijk inrichtingselement in de 

parkaanleg in landschapsstijl door Van Lunteren. Herbouw van het gebouw (als 
reconstructie of volgens een nieuw ontwerp) zal de parkaanleg aan de westzijde 
van het kasteel weer diepte en allure geven en een belangrijk belevingselement 
in de rondwandeling vormen. 
 
Verplaatsen Hertenverblijf 
Dit gebouw van recent datum verstoort de zichtlijnen tussen het Huis en het 
woonhuis Capanella. Voor dit functionele gebouw wordt een nieuwe praktische 
locatie gezocht die de ruimtelijke beleving en sfeer van de historische parkaan-
leg niet verstoord. 
 
Restauratie en herstel van de Moestuin 
Herstel en herinrichting van de moestuin is een belangrijk element bij de revita-
lisatie van Park Huis Doorn. De aanwezige bouwkundige elementen, zoals de 
fruitmuren, koude bakken en het gebouwtje verkeren in een slechte staat  van 
onderhoud. Deze authentieke elementen behoeven restauratie en herstel. 
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4.4.3 Wegen en paden 
 
Wegen en paden vormen een belangrijk onderdeel in het gewenste zeer ver-
zorgde beeld. De huidige aanblik is door het intensieve autogebruik en beperkt 
onderhoud daarmee niet in overeenstemming. Ook zijn oude wandelroutes ver-
dwenen. Belangrijke doelen zijn dan ook: 

 Zo min mogelijk auto’s in het park; 

 Openstellen van toegangspoort nabij de kerk; 

 Aanleg van een nieuwe dienstingang vanaf de Molenweg; 

 Herstellen rondwandelingen door Huispark en Buitenpark. 
 
Parkeren: 

 Parkeerplaats (in de openlucht) bij de Langbroekerweg handhaven; 

 Keizerswei als extra parkeerplaats handhaven; 

 Inzet van de parkeergarage onder het gemeentehuis als overlooppar-
keerplaats en/of dagelijks gebruik. 

 
Verhardingen: 

 Huispark: half-verharding van een verzorgd type; 

 Buitenpark: gestabiliseerde zandpaden. 
 
Incidenteel herstel historische klinkerverhardingen: 

 Bij garage (reeds uitgevoerd); 

 Dwarslaan, voorplein bij het huis en Automobil-Vorfarht; 

 Bestrating voor de Oranjerie. 
 
Een  “reglement  voor de toegankelijkheid” voor de tuin– en parkaanleg van 
Park His Doorn bestaat niet maar is zeer wenselijk. 
 

De afgesloten toegangspoort tot het dorp wordt heropend. 

Referentiebeeld: verzorgde paden voeren de bezoekers door het Huispark en 
het Buitenpark (locatie: Landgoed Twickel te Delden). 
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 4.4.4 Beplantingen  
 
In het algemeen heeft de beplanting van Park Huis Doorn veel van de oorspron-
kelijke opzet en allure verloren. Hierdoor is het parkbeeld als geheel sterk ver-
schraald. Voor de verschillende beplantingstypen is daarom een gerichte aanpak 
geformuleerd. 
 
Parkbossen  
Het algemene probleem van de verruiging en ongewenste bosontwikkeling is op 
zich goed op te lossen door in principe alle opslag jonger dan 30-40 jaar te rui-
men. Voor het perspectief of voor de gewenste dieptewerking kunnen hierop in 
zeer beperkte mate uitzonderingen worden toegestaan: enkele grote hulststrui-
ken, een goed meekomende en vitale bosboom van welke soort dan ook.  
Individuele herplant is geen directe oplossing voor het vitaliteitsprobleem. Het 
levert niet het gewenste uniforme beeld op, en door de grote schaduwdruk is 
de groei van dergelijke bomen vaak slecht. Groepsgewijze verjonging kan wel, 
maar de groep dient dan wel voldoende groot te zijn. Dat is vrijwel nergens nog 
het geval.  
Het beheer van het parkbos zal dan ook voorlopig bestaan uit het opschonen 
van verruiging, en het waar nodig verwijderen van ernstig afstervende bomen. 
Wellicht is het herstel van de hydrologie een remedie op termijn. 
 
Lanen 
Een laan stuurt de blik naar het einde ervan; een laan scheidt terreindelen van 
elkaar. Verder geldt, net als in parkbos: hoe ouder en hoe gaver en des te im-
posanter. Voor de individuele lanen is maatwerk noodzakelijk: 

 Boerenlaan: dit is door dunning van het aansluitende bosperceel 
(eigenlijk een dichtgegroeid perceel  solitairen) op te lossen. 

 Dwarslaan: om het monumentale karakter, dat op deze plaats zeer ge-
wenst is, te herstellen is complete renovatie de enige oplossing. De be-
staande laanbomen zijn van onvoldoende kwaliteit en de verdubbeling 
detoneert in historisch en ruimtelijk opzicht. 

 De Huislaan en de Toegangslaan hebben zeker wel mogelijkheden; her-
stel van beide zou ook een duidelijke versterking van de parkstructuur 
opleveren. 

 Eikenlaantje: Ook hier is gerichte dunning in het omliggende bos een 
goede aanpak om vitaliteit en beeld te herstellen. 

 De dubbele beukenrij: Het is noodzakelijk deze beplanting geheel te ver-
wijderen en het oorspronkelijke terreingebruik (grasland, akker, tuinbal-
kon) te herstellen. 

 
Eikenspaartelgenbos 
Herstel van een traditionele hakhoutcultuur sluit geheel aan bij de tradities uit 
het toenmalige bosbeheer en zodoende bij het gewenste traditionele landelijke 

beeld. Door het weer opstarten van het hakbeheer, gecombineerd met inboe-
ten, is dit bostype op zich gemakkelijk te herstellen. 
 
Solitaire bomen 
Het beheer richt zich volledig op het in stand houden van deze bomen en boom-
groepen in de vorm waarin ze aanwezig zijn. Ze behoren tot de belangrijkste 
beelddragers van het gewenste monumentale aanzien. Snoeien van solitairen is 
volledig ongewenst. Het leidt tot onherstelbare aantasting van de habitus en 
vormt een invalspoort voor schimmels. Zeer oude, aftakelende solitairen worden 
zo lang mogelijk in stand gehouden. Het aanplanten van nieuwe bomen, op te 
leiden tot solitair, gebeurt met de grootste terughoudendheid. Het is acceptabel 
om al aanwezige jongere solitairen, zeker als er in de verre toekomst eigenlijk 
geen plaats voor is (bijvoorbeeld door de normale groei) te verwijderen om 
daarmee dichtgroei en beeldverlies te voorkomen. Een goed functionerende 
solitair dient de ruimte te hebben, om te groeien maar ook om gezien te wor-
den. Heraanplant van deze bomen is alleen te overwegen als dit structuurver-
sterkend werkt. 
Monumentale solitairen in bos worden geheel en permanent vrijgehouden van 
onder- en naaststandige bomen om het monumentale beeld volledig uit te laten 
komen, en om de vitaliteit zoveel mogelijk te behouden. Hier past een betrekke-
lijk rigoureus dunningsbeheer.  
Deze categorie bos van verboste solitairen en boomgroepen is misschien wel 
het bostype dat het meest onder het sobere onderhoudsregime heeft geleden. 
Het volledig herstel van dit type zal een belangrijke positieve bijdrage leveren 
aan de beeldkwaliteit. 
 
Gemengd bos 
Deze bossen vormen een vrij natuurlijke aanblik. Het beheer is gericht op het zo 
oud mogelijk laten worden van dit bos (het romantische Duitse “Wald”) met 
behoud van een open verticale structuur. Het eventuele dunningsbeheer is hier 
volledig op gericht. Een incidentele dode boom past in dit beeld. 
 
 
Naaldbos 
Opschoning, en wellicht soms ook herplant is noodzakelijk om de door Wilhelm 
II nagestreefde sfeer van een Duits woud met indrukwekkende groepen winter-
groene naaldbomen te behouden en herstellen.  
 
Pinetum 
Omdat ook veel doublures voorkomen is dunning op zich goed mogelijk. Bij de 
dunningskeuze dient mede de schenkingsgeschiedenis en de dendrologische 
betekenis te worden afgewogen. De ingreep dient dus goed te worden gedocu-
menteerd: op boomniveau. Wellicht kunnen enkele kleinere bomen worden ver-
plant. Mogelijk is er ook sprake van inmiddels verdwenen soorten. Herstel door 
aanplant ligt dan voor de hand. 
 
Hagen 
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Referentiebeeld: gedeeltelijke herinrichting van de Moestuin  
(locatie: Bartimeus te Zeist). 

Referentiebeeld: verzorgde tuinaanleg op het Voorgazon met kuipplanten
(locatie: Landgoed Twickel te Delden). 
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De verschillende oude hagen krijgen alle een grote onderhoudsbeurt waarbij ze 
op de oude hoogte worden gebracht en worden ontdaan van wilde opslag. Op 
enkele plekken zullen verdwenen hagen worden herplant, zoals rond de Achter-
wei en bij het herstel van verschillende (sier)tuinen. 
 
Tuinen 
Een belangrijke aspect van het masterplan is het herstel van de keizerlijk allure 
door middel van herstel van de verschillende (sier)tuinen die in de parkaanleg 
zijn verwerkt. Belangrijke tuinen zijn: 

 Voorgazon;  

 Noordgazon en Heinrich-Garten; 

 Hermogarten; 

 Auguste-Victoria rosarium; 

 Tuin bij de kapel; 

 Tuin bij  het Poortgebouw;  

 Moestuin 
 
Bij het herstel van deze tuinen kan per tuin apart worden gekozen voor een 
restauratie van de originele aanleg of een interpretatie van de oude verdwenen 
aanleg in een nieuw ontwerp. Een bloemenrijke uitstraling en een hoog verzor-
gingsniveau zijn in de tuinen bij het huis essentieel. Het streefbeeld voor de 
verschillende en individuele (sier)tuinen behoeft een nader onderzoek en een 
meer gedetailleerde uitwerking. 
De herinrichting van de moestuin van Park Huis Doorn is eveneens een belang-
rijk aspect van het masterplan. De moestuin is een beeldbepalend onderdeel 
van de Cluster Dienstterreinen en moet de sfeer op roepen van een levendig 
‘downstairs’ gebied. Vooralsnog wordt er ingezet op een interpretatie van de 
oorspronkelijke aanleg, met ruimte voor nieuwe vormen van gebruik die passen 
bij het huidige en toekomstige exploitatie van het museumbedrijf en het restau-
rant in de Oranjerie. In de nabijheid van het restaurant en de moestuin kan ook 
ruimte worden gevonden voor een speeltuin. 
 
Gazons en grasvelden 
De gazons en grasvelden zijn belangrijke onderdelen van de tuin- en parkaanleg 
als geheel. In het Huispark is een hoog verzorgingsniveau essentieel, waarbij op 
enkele plekken, bijvoorbeeld op het Noordgazon, Voorgazon en Hermogarten, 
wordt gedacht aan ‘stripey lawns’, waarbij het maaipatroon in stroken zorgvul-
dig wordt uitgelijnd met de tuinaanleg. Overige grasvelden kunnen eenvoudiger 
en iets minder frequent worden gemaaid. Het maaisel zal echter altijd moeten 
worden geruimd. Vanwege de schrale bodemgesteldheid hebben een aantal van 
deze grasvelden interessante kruidensoorten, die in het maaibeheer zorgvuldig 
worden behandeld. 
In het Buitenpark zullen veel grasvelden als extensief grasland worden beheerd, 
waardoor de grasvelden aan natuurwaarde winnen. De grasbermen en op aan-
tal wat grotere plekken zullen een meer intensief maaibeheer ondergaan waar-

door er een eenvoudig, maar verzorgd parkbeeld ontstaat.  
 
Kuip- en oranjerieplanten 
Deze tuinelementen zijn beeldversterkend, maar ook duur in aanschaf en be-
heer. Ze kunnen in beperkte mate worden toegepast, bijvoorbeeld op het Voor-
plein en nabij de Oranjerie. 
 
Boomverzorging 
In een park als Park Huis Doorn, met zeer veel oude bomen en de wens deze 
ook zo oud mogelijk te laten worden, is er altijd het risico van afbrekende tak-
ken of zelfs afbrekende of omwaaiende bomen. Niet alleen kan dood hout af-
breken, ook levende takken kunnen zonder direct zichtbare oorzaak breken. Dit 
risico kan beperkt worden door een jaarlijkse boomveiligheidscontrole (de VTA) 
en het uitvoeren van daaraan verbonden maatregelen, maar niet elk risico is uit 
te sluiten. Het is verstandig de bezoeker hierop te wijzen omdat het park im-
mers is opengesteld. 
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4.4.5 Natuurbeheer en Ecologie 
 
Het natuurbeheerbeleid zal zich dienen te richten op herstel van de natuurlijke 
voedselsituatie in de bosbodem, het tegengaan van verdroging gecombineerd 
met verbetering van de waterkwaliteit, en het vergroten van de biodiversiteit in 
graslanden en sommige bosranden. Daarnaast zijn er soortgerichte, specifieke 
maatregelen mogelijk. Deze doelstellingen worden verder uitgewerkt in bespre-
king van de soortgoepen. 
 
Behoud en ontwikkeling soortgroepen:  
 
Vleermuizen 
Voor het behoud en ontwikkeling van de vleermuispopulaties bieden de gebou-
wen weinig tot geen mogelijkheden. Zolders en kelders zijn in gebruik, ver-
warmd, beveiligd, niet vorstvrij of afgesloten. Wellicht biedt als enige de kelder 
onder de Oranjerie nog mogelijkheden. Herstel van de verschillende vijvers en 
grachten is van groot belang al foerageergebied voor de vrij zeldzame water-
vleermuis. Oude holle bomen zijn belangrijk als verblijfplaats, maar dienen wel 
voldoende veilig voor het publiek te zijn. Kandelaberen van deze bomen (ook 
van belang voor een eventuele boommarter) wordt waar mogelijk toegepast. 
Het behouden en herstellen van laanbeplantingen en bosranden als geleide voor 
vliegroutes is evident. 
 
Mossen en korstmossen 
De aanwezige mossen en korstmossen behoren bijna alle tot zeer algemene 
soorten. Enkele soorten zijn vrij algemeen. De oevers van de vijvers in het oude 
bos bieden daar een niet algemeen biotoop. Bij het voorgenomen herstel van 
de bosvijvers dient hierop te worden gelet. 
 
Paddenstoelen 
Aan verzuring en vermesting van de bosbodem, schadelijk voor veel schimmels, 
is door is door interne beheersmaatregelen nog niets te doen. Deze verzuring 
van de bodem kan ook leiden tot eikensterfte blijkt uit lopend onderzoek. Oud 
laten worden van bos, en waar mogelijk dood hout laten staan of liggen (in het 
“Wald”) is bevorderlijk voor de paddenstoelenflora. Een minder intensief beheer 
van de agrarische gronden kan op lange termijn leiden tot herstel van het 
schimmel-gestuurde bodemleven. Soortgerichte maatregelen zijn niet mogelijk. 
Insecten (libellen, sprinkhanen en vlinders)  
Extensivering van het agrarisch beheer van de gras- en weilanden is een be-
heersvorm die de sprinkhanenfauna meer zal variëren. 
 
Vissoorten 
Uitbaggeren van de bosvijvers, in combinatie met meer doorstroming van hel-
der koolstof- en zuurstofrijk water, maakt zeker de grotere vijvers veel beter 
geschikt voor vissen. Onderzocht kan worden of het geïsoleerd liggend grach-

Referentiebeeld: heldere vijvers met voldoende water in een natuurrijke, histori-
sche parkaanleg. 
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Speciaal project Geleedpotigen: herintroductie van de inheem-
se Europese rivierkreeft  
De inheemse Europese rivierkreeft Astacus astacus is een bedreigde diersoort in 
Nederland waarvoor men waar mogelijk maatregelen moet nemen in het kader 
van Europese afspraken voor het behoud van biodiversiteit. Het is een oor-
spronkelijk inheemse soort. De soort komt in zoet en redelijk koel, zuurstofrijk 
water voor en wordt vooral [voorheen] gevonden in onvervuilde beken, rivieren 
en meren. Rivierkreeften kunnen tot 15 jaar oud worden; volwassen exempla-
ren bereiken een lengte van ongeveer 15 centimeter. Rivierkreeften vormen een 
belangrijks schakel in het aquatisch voedselweb. 
 
Of kreeften vroeger op Huis Doorn voorkwamen is niet bekend, maar het is wel 
plausibel. Ze vormen van oudsher een delicatesse, en er waren tot aan het ein-
de van de 18e eeuw twee vijvers die ongetwijfeld zijn benut voor het kweken 
van vis. In Nederland is de soort bijna verdwenen door o.a. watervervuiling, 
verkaveling, verdroging en de door exotische rivierkreeften overgebrachte 
kreeftenpest, een fatale schimmelziekte. 
 
De Europese rivierkreeft is een midden-Europese soort, maar is in dit grote ver-
spreidingsgebied gemiddeld 50-70 % in aantal afgenomen. In Nederland was de 
soort rond 1900 nog algemeen en werd gevangen voor consumptie. Anno nu 
komt de soort nog maar in één water voor: de schaatsvijver op het landgoed 
Warnsborn bij Arnhem; een met de gracht en vijvers op Doorn zeer goed verge-
lijkbaar abiotisch systeem. 
Doordat de locatie rondom het Huis geheel gevoed wordt door schoon grond-
water en wellicht enige kwel, en afgrendelbaar is van lager gelegen water door 
de regelbare stuw, is de gracht in principe geschikt als herintroductiewater. In 
de huidige visstand zijn geen streng beschermde soorten aanwezig.  
Kennis over de soort en de herintroductie ervan is onderzocht en vastgelegd in 
een rapport van Alterra. Nader onderzoek of deze locatie geschikt is om in het 
onlangs gestarte (her)introductie-programma te worden opgenomen is daarom 
wenselijk. Het zou daarmee ook een concrete uitwerking zijn van de EHS status 
van Park Huis Doorn. Het is te verwachten dat de (her)introductie van zo’n bij-
zondere soort veel positieve aandacht van het publiek zal krijgen.  

tensysteem geschikt in voor de (her)introductie van de uiterst zeldzame in-
heemse Europese rivierkreeft. 
 
Reptielen en amfibieën 
Op een meer geïsoleerde maar ook zonnige plaats kan wellicht een broedhoop 
voor de ringslang worden aangelegd. 
 
Zoogdieren 
Voldoende rust handhaven is het belangrijkste beleidspunt. Dit wordt bereikt 
door een strikt aanlijngebod voor honden. 
 
Broedvogels 
Ook hier geldt het behoud en het ouder laten worden van bos als het meest 
voor de hand liggende beheer voor oud-bossoorten. Het openmaken van bos-
randen en het ruimen van ruigere ondergroei kan leiden tot enig biotoopverlies 
voor sommige kleine algemene zangvogels. 
 
Hogere flora 
Voor deze groep zijn geen specifieke maatregelen voorzien. De introductie van 
stinzenplanten behoort wel tot de opties. 
 
Macrofauna 
Gefaseerd uitbaggeren en het waterpeil geleidelijk verhogen met water van 
goede kwaliteit is noodzakelijk om tot ecologisch herstel van dit vrij zeldzame 
watersysteem te komen. 
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Referentiebeeld: verzorgde paden voeren de bezoekers langs het historische 
verantwoorde hek van het Hertenkamp (locatie: Landgoed Twickel te Delden). 

Referentiebeeld: historisch zitje en hekwerken om het Hertenkamp  
(locatie: Landgoed Dordwijk te Dordrecht). 
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4.4.6 Landbouwgronden 
 
In het park komen twee typen landbouwgronden voor: de huidige regulier ge-
ëxploiteerde hertenkamp en graslanden en het in het noordwestelijk deel van 
het park.  
 
Het streven is erop gericht het hertenkamp te behouden als onderdeel van de 
publieksbeleving van het park. De cultuurhistorische waarde is beperkt. Het is 
daarbij onderdeel van één van de wandelroutes.  
Om de huidige knelpunten op te lossen is een herinrichting noodzakelijk. De 
omvang van het park dient te worden teruggebracht, zodanig dat de bosvijver, 
het kerkenpad en delen van het omliggende bos weer hersteld kunnen worden 
en verder aangesloten kunnen worden op het huidige park. Het aantal dieren 
kan gelijk blijven, maar paarden worden geweerd. De schuur dient te worden 
verplaatst (uit de zichtlijn) en de oever van de bosvijver wordt geherprofileerd. 
Daar is dan ook plek voor het te herbouwen Kalverhok. Tenslotte is er een pu-
blieksvoorziening, zodat met name kinderen de herten van dichtbij kunnen be-
kijken; maar niet voeren! 
 
Het algemene streven bij het beheer van de graslanden zal moeten zijn een 
sterke extensivering, gekoppeld aan een traditioneel, bij het jaargetijde passend 
beeld. Dergelijk grasland is bloemrijk en bevat daarnaast verschillende gras-
soorten. De eerste snede wordt gehooid, en wellicht na een latere tweede sne-
de wordt nageweid in een lage bezetting met een oud veeras. Hekwerk is klas-
siek van aard. 
Daarnaast kan een bepaald graslandperceel een aantal jaren als (graan)akker 
worden ingezet, ook om wortelonkruiden te beperken. Bemesting is schraal met 
vaste mest. 
Het zal wellicht niet eenvoudig zijn om de reguliere pachter zijn bedrijfsvoering 
te laten aanpassen aan deze wensen. Vaste pacht is voor boeren een zeer grote 
bedrijfszekerheid. 
 
 

Referentiebeeld: Bloemrijk grasland roept de sfeer op van traditioneel agrari-
sche beheer in het interbellum. 



126 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                          1 maart  2015      

6 

5 

4 

3 

2 

1 



127 

Rekaf / Stichting In Arcadië / Bosland adviesbureau                  Masterplan Park Huis Doorn                                           1 maart 2015  

4.4.7 Waterbeheer  
 
Het belangrijkste doel bij het waterbeheer is een zo goed mogelijke recuperatie 
van de sinds de zestiger jaren opgetreden verdroging van het park. Hiermee 
kan de werking van spiegelende vijvers in het park worden gegarandeerd. Ver-
der is het op termijn wellicht een laatste redmiddel om het afstervingsproces 
van oude bomen om te buigen (mits ook nog geleidelijk over de jaren uitge-
voerd) en worden relevante natuurdoelen gediend. 
 
Kwantitatief 
In de regio is al vele decennia sprake van een generieke grondwaterstandsda-
ling. Woningbouw, ruilverkavelingen en de gewijzigde waterhuishouding rond 
het A’dam-Rijnkanaal zijn hier oorzaken van. De grondwaterstanden thv het iets 
hoger gelegen gemeentehuis bedragen 4,1 – 3,5 m. +NAP [GHG, GLG, 2012] 
bij een maaiveldhoogte van 7,3 m. +NAP. Het streefpeil van de landbouwgron-
den ten zuiden van het Park bedrage, 2,80 m. +NAP.  
Er is nog steeds sprake van een weliswaar soms zeer lichte mate van kwel van-
uit een dieper watervoerend pakket tot op circa 4,0 tot 4, 4 m. +NAP. Het maai-
veld in het Park daalt van noord naar zuid van circa 7,0 meter naar iets lager 
dan 5,0 meter +NAP. In grote delen van het noordelijk Parkgedeelte is sprake 
van een hangwaterprofiel.  
 
Het watersysteem in Park Huis Doorn bestaat uit zes gecompartimenteerde on-
derdelen (zie paragraaf 3,5.6). Dit zijn: 
1. Huisgracht en aangesloten hoge vijver 
2. De middenvijver 
3. De westelijke vijver 
4. De sloot van de Achterweide 
5. De sloot van de Molenweide 
6. De Achtersloot, ook wel Wijngaardwetering genoemd. 
 
De Achtersloot is eigendom, maar in beheer bij het Hoogheemraadschap. De 
gracht en de middenvijver voeren via twee regelbare stuwen hier water op af, 
maar kunnen deels ook worden geïnundeerd. Naast de gracht bevind zich een 
opvoerpomp die dieper gelegen grondwater opvoert. Dit gebeurt vanuit uit het 
bovenste deel van het tweede watervoerende pakket op een diepte van circa -
20 m. NAP. Watersysteem 3 is nog niet gecompartimenteerd, maar door een 
wat hoger gelegen duiker is er al wel een zekere compartimentering. De beide 
sloten 4 en 5 zijn bedoeld om de weilanden te ontwateren maar staan grote 
delen van het jaar droog. In principe stromen ze vrij af, maar door een tweetal 
duikers is systeem 4 afgeschermd van inundatie. Bij systeem 5 is er sprake van 
een verhoogde slootbodem waardoor inundatie eigenlijk ook nauwelijks plaats 
vindt. 
 

Het streefpeil van de Achtersloot bedraagt 3,90 m. +NAP, een decimeter hoger 
dan in het Watergebiedsplan 2008 is opgenomen (mond. med. Hoogheemraad-
schap). Niet altijd is deze sloot op dit peil; soms valt de sloot geheel droog. De 
slootbodem ligt ongeveer op 3,60 m. +NAP. Omdat er altijd wegzijging is op 
zandige bodems vallen de vijvers dan grotendeels droog.  
 
Belangrijk uitgangspunt is dat op termijn het peil in alle systemen nergens lager 
mag zijn dan het streefpeil van de Achtersloot: 3,90 m. +NAP. Dat kan alleen 
als de Achtersloot ten alle tijden gevuld is, en overal regelbare sluizen aanwezig 
zijn. De periode van het op peil brengen dient over enkele jaren te worden ge-
spreid om sterfte aan inmiddels dieper gelegen boomwortels zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
Kwalitatief 
Om de kwaliteit van het water, met name het zuurstofrijke en matig voedselar-
me karakter te behouden is het baggeren van de vijvers en grachten periodiek 
noodzakelijk. Er is een bestek voor opgesteld. Daarnaast is het, mocht het ko-
men tot (her)introductie van Europese rivierkreeft, absoluut noodzakelijk om via 
stuw 2 het bovenste compartiment geheel af te sluiten van inundatie. De water-
kwaliteit van het water waarmee vanuit de Achtersloot geïnundeerd zou kunnen 
worden dient eerst gedurende één groeiseizoen/jaar te worden onderzocht. 
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4.5 Organisatie beheer en onderhoud 

 
Onderhoudsniveaus en werkorganisatie  
Een belangrijk aspect bij de beoogde revitalisatie en kwaliteitsverbetering van 
Park Huis Doorn is een adequate verzorging van de tuin- en parkaanleg. Het 
huidige sobere onderhoudsniveau zal worden opgewaardeerd, waarbij drie be-
heerniveaus worden onderscheiden: 
 

 Een hoog niveau in het Huispark en bij de bezoekersentrees: altijd strak 
en zeer verzorgd; onderhoudsintensiteit: dagelijks, 

 Een verzorgd niveau in het Buitenpark: landschappelijk en wat losser; 
onderhoudsintensiteit: wekelijks, 

 Een functioneel niveau in het Dienstengedeelte: opgeruimd staat netjes; 
onderhoudsintensiteit: wekelijks dan wel wanneer nodig. 

 
Door deze functionele scheiding kan er door de onderhoudsploeg efficiënt en 
eenvoudig worden gewerkt, en er is op elk plek direct duidelijk wat is vereist. 
Voorstelbaar is dat de efficiency verder geoptimaliseerd kan worden door een 
eigen vaste tuindienst onder supervisie van een beheerder of tuinbaas, die deze 
ploeg aanstuurt én directie voert dan wel toezicht houdt over het daarnaast uit 
te besteden of anderszins uit te voeren werk. Het intern opbouwen van terrein-
kennis is een nuttige investering, want het betaalt zich uit in het feit dat op elk 
moment kwaliteit geleverd kan worden. 
 
De tuindienst, met een mogelijke omvang van twee of drie [zomer] hoveniers, 
zal aangevuld worden met anderen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid pieken in 
het werk snel weg te werken. In de eerste plaats gaat het daarbij om de vrijwil-
ligers van de Museumstichting die nu ook al onderhoudswerken uitvoeren. 
Daarnaast wordt gedacht aan mensen die via de WMO [gemeentelijk] ingezet 
kunnen worden, en aan de beschikbaarstelling van leerlingwerkplaatsen. Beide 
laatste kunnen als werk- en opleidingsplaats zeer interessant zijn juist vanwege 
het hoge onderhoudsniveau dat wordt nagestreefd. 
 

In het geval van uitbesteding van werk, denkbaar zowel in de revitalisatiefase 
als in de uiteindelijke fase, is een lage prijs uiteraard belangrijk, maar het be-
langrijkste is echter een hoog kwaliteitsbewustzijn en kennis ter zake bij de 
aannemer van dit bijzondere en specialistische groenonderhoud. Gemaakte fou-
ten zijn in deze historische omgeving vaak niet herstelbaar en kunnen leiden tot 
een beschadiging van de als rijksmonument beschermde tuin- en parkaanleg. 
 
 
Onderhoudstransitie  
De komende jaren zal zowel het onderhoudsniveau van het bestaande worden 
verhoogd, als wel worden telkens nieuwe elementen uit de herinrichting aan dit 
onderhoud toegevoegd. Tegelijkertijd kan bespaard worden door bepaalde ele-
menten tijdelijk nog sober te blijven onderhouden, omdat voorzien is dat dit 
element binnen afzienbare tijd zal worden gerenoveerd. Kennis van de enginee-
ring daarvan is uiteraard wezenlijk en dient altijd actueel te zijn. Afstemming 
van de langere termijn en de korte termijn is in deze periode van transitie zeer 
nuttig. Ook dit aspect vereist eenduidige, inhoudelijke en centrale aansturing. 
 
 
Interne logistiek 
Op logistiek vlak zal een scheiding plaats vinden tussen bezoekersstromen en 
dienstenverkeer. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er een eigen 
ingang voor personeel en toeleveranciers komt. Voorzien is dat deze aan de 
Molenweg zal worden aangelegd, waarbij dan via een korte verbinding door het 
Pinetum de dienstgebouwen bij de Garage en Oranjerie bereikt kunnen worden. 
Deze route is geschikt voor licht vrachtverkeer.  
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4.6 FINANCIËN EN GLOBALE PLANNING 
 
Voor de uitvoering van het masterplan en de diverse planmaatregelen is een 
kostenraming opgesteld. Deze raming is tegelijkertijd een planning voor de ko-
mende jaren. De planningsperiode is eind 2014 tot en met 2020. Zoveel moge-
lijk is gerekend is met huidige marktprijzen en inzichten. Een enkele maal is een 
stelpost opgenomen. Uiteraard kunnen prijzen en hoeveelheden stijgen maar 
ook dalen. Het rekenmodel van de begroting is hierop aan te passen. 
In totaal zijn ruim 100 concrete werkzaamheden voorzien. Daarnaast zijn er 
ongeveer dertig meer langlopende projecten opgenomen, inclusief communica-
tie, bestuurlijk overleg, ontwerp- en advieswerkzaamheden, en directievoering. 
De totale nu voorziene kosten bedragen voor de komende zeven jaar bedragen 
ruim € 4,1 miljoen.  
De voorgenomen werkzaamheden zijn in de tabel vervolgens per cluster ge-
rangschikt. Werkzaamheden zijn gesplitst in investeringen, en in het daaraan 
gekoppelde reguliere en extra onderhoud.  
 
In grafiek 1 is een overzicht van de verdeling van dit budget opgenomen voor 
de planperiode. Om de relatie met de afgelopen jaren te tonen zijn ook de ge-
plande bedragen van 2011 tot en met 2013 weergegeven. De daadwerkelijke 
bestedingen in die voorafgaande jaren waren circa 50 % lager dan begroot. 
  
Er is in de uitvoeringplanning een zekere volgordelijkheid nagestreefd. De laat-
ste maanden van 2014 en het eerste halfjaar van 2015 zijn grotendeels inge-
pland voor communicatie, nadere planvorming op uitvoeringsniveau en de bij-
behorende vergunningstrajecten. Dan volgen, telkens ongeveer per jaar, de 
renovatie van het Huis en de directe parkomgeving, het huispark-noord en het 
Mausoleum, het huispark-zuid ten slotte het westelijk deel van het park. Herstel 
en aanleg van nieuwe wandelroutes in het buitenpark, de inrichting van de 
moestuin, en andere projecten rond de toegankelijkheid en het waterbeheer 
worden zoveel mogelijk hieraan gekoppeld. 

Grafiek 1. De geplande investeringen [geel] en de onderhoudskosten [groen], inclusief 
regulier onderhoud [groen], exclusief btw, vanaf 2011. De planperiode is vanaf eind 2014, 
de rode stippellijn.  
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