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1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 
Huis Doorn ligt op het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug, dat 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 jaar 838, bijna 1.200 jaar 
geleden. In de akte 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 bewoner is ongetwijfeld voormalig 
Duits Keizer Wilhelm II. Zijn erfgoed wordt beheerd en tentoongesteld door de Stichting tot 
Beheer van Huis Doorn. Als museum 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 Rijksvastgoedbedrijf, in zijn huidige 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 bedreigd 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 het park 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, bloemperken, bloeiende rozen- en heestergroepen, uitzichten en doorzichten op 
omliggende landerijen, grachten en vijverpartijen en wandelpaden. Wilhelm II heeft Park Huis 
Doorn verrijkt door tal van nieuwe elementen toe te voegen, waaronder een Pinetum en een 
rosarium binnen de bestaande aanleg. Door de toevoeging van dit “keizerlijke” aspect heeft Park 
Huis Doorn een cultuurhistorische waarde die van internationaal belang is.  
 
 

1.2 Onderzoeks- en plangebied 
Het historisch onderzoek richt zich op het terrein dat in bezit is van de Nederlandse Staat. Hiertoe 
behoren de clusters Huispark, Dienstterreinen 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 ontwikkelingsgeschiedenis van deze 
terreinen dan ook globaal meegenomen. Aangezien deze onderdelen buiten het plangebied 
liggen is hiervoor geen tuinhistorische waardestelling uitgevoerd. 
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1.3 Verdieping historisch onderzoek 
Het voorliggende historisch onderzoek is een verdere verdieping van het onderzoek dat is 
uitgevoerd ten behoeve van het Masterplan uit 2016. Vanwege het grote belang van de tuin- en 
parkaanleg van Huis Doorn als Rijksmonumenten ten behoeve van het Voorlopig Ontwerp en 
Definitief Ontwerp voor Park Huis Doorn is in 2016 en 2017 aanvullende historisch onderzoek 
verricht.  
 
Het aanvullende onderzoek heeft zich gericht op: 

 De verdere onderbouwing van de toeschrijving van het ontwerp voor Park Huis Doorn aan 
Hendrik van Lunteren. Hiertoe zijn aan de hand van literatuur en ontwerptekeningen het 
werk en de voor hem typerende ontwerpkenmerken nader geanalyseerd en is verder 
onderzoek gedaan naar het door Van Lunteren gebruikte heester- en boomassortiment; 

 De brievenboeken van Hugo Poortman; 

 Nader onderzoek in het Archief (Ex-) keizer Wilhelm II in Het Utrechts Archief; 

 Het archief van (Ex-) keizer Wilhelm II dat zich op Huis Doorn bevindt;  

 Het archief van de familie Van Noordt. 
 
De drie genoemde archieven zijn complementair en geven met de brievenboeken van Poortman 
gezamenlijk een verrassend compleet beeld van de aanleg en de wijzigingen daarbinnen ten tijde 
van het bezit van de keizer en de na-oorlogse periode waardoor een groter inzicht is verkregen in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn. Het archief van de familie Van Noordt, dat 
meerdere tekeningen, waaronder een opname uit 1932 van het Pinetum met de beplanting 
aangeduid en de correspondentie tussen tuinbaas Niebaur en Van Noordt bevat, geeft eveneens 
veel waardevolle informatie. Dit archief mocht worden geraadpleegd maar voor het afbeelden 
van kaartmateriaal uit dit archief is geen toestemming verleend.  
 
De inzichten uit het aanvullend onderzoek zijn verwerkt in het historisch onderzoek en de 
waardestelling.  
 

 

1.4 Methodologie “Historisch onderzoek en waardestelling” 
De waardestelling in hoofdstuk 3 is uitgevoerd volgens de onderzoeks- en rapportagemethode 
zoals deze staat omschreven in de landelijke Richtlijnen Tuinhistorisch 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 omvat 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 gedaan en gebruik gemaakt van een recente 
luchtfoto (winterbeeld). 
 
Cultuur– en tuinhistorische waardestelling 
De tuinhistorische waardestelling omvat de synthese van het historisch onderzoek en de 
inventarisatie van de actuele situatie en resulteert in een waardestelling van de actuele situatie. 
De nadruk van de waardestelling ligt op de tuinhistorische structuur van de tuin– en parkaanleg. 
Een specifieke architectuur- en bouwhistorische opname en waardestelling van de individuele 
bouwwerken behoort niet tot de opdracht.  
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2. HISTORISCHE ONTWIKKELING 
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Geomorfologische kaart, blad 39, uitgave 1986. 
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2.1 Geomorfologie en bodemgebruik 

Geomorfologie 
Het stuwwalcomplex van de Utrechtse Heuvelrug is ontstaan tijdens de één na laatste ijstijd, het 
Saalien. Reeds afgezette rivierafzettingen van Rijn en Maas, bestaand uit grof grindhoudend 
zand, werden door vanuit het noorden opschuivend landijs tot grote hoogte opgestuwd. De 
ijstong voerde ook ander bodemmateriaal aan, waardoor de heuvelrug plaatselijk ook keileem en 
zwerfstenen in de ondergrond aanwezig zijn.1 De Utrechtse Heuvelrug vormt de meest westelijke 
begrenzing van deze ijstong.  
In de warmere periode na het Saaliën smolt de ijstong waardoor de stuwwal aan de 
zuidwestzijde erodeerde door afstromend smeltwater. Hierdoor ontstonden tussen Doorn en 
Bilthoven op de lagere delen zogenaamde sandrs, fluvioglaciale deklagen bestaand uit grof zand 
en grind. 
In de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 90.000 tot 10.000 BC), was er geen landijs maar door 
de permanent bevroren ondergrond had de wind vrij spel. Zand werd van de hogergelegen delen 
van de stuwwal en uit rivierbeddingen door de wind afgezet als dekzand tegen de flanken van de 
stuwwal. De flanken van de stuwwal kregen hierdoor een flauw talud. Zeespiegelstijgingen na de 
ijstijden zorgden voor een veranderend rivierenpatroon, waarbij naast zand ook veel klei / zand-
sediment werd afgezet, waarmee het rivierdal van de Rijn (richting Langbroek) werd opgevuld. 
Huis Doorn ligt op de teen van de flank van de Utrechtse Heuvelrug, op de overgang naar het 
rivierdal. Op de geomorfologische kaart is dit verloop goed zichtbaar. De hoogste delen van de 
stuwwal zijn rood aangegeven, met daaronder in roze de smeltwaterafzetting, waar later 
dekzandpakketten zijn afgezet. Dat dekzand vormt daarbij een wat in de hoogte golvende gordel 
langs de voet van de stuwwal in het gebied waar Huis Doorn ligt. Via gebieden met verspoelde 
dekzanden loopt de stuwwal af naar de komvlakte van de (Kromme) Rijn die een oude loop, nu 
een restbedding, van de Rijn vormt.  
  
 

Bewoning en bodemgebruik 
Al in de IJzertijd en later in de Romeinse tijd was er bewoning in het plangebied. Ten zuiden van 
de eveneens in Doorn gelegen Marinierskazerne zijn bewoningssporen uit de Late IJzertijd 
aangetroffen. In de directe omgeving van Huis Doorn zijn sporen van Romeinse bewoning 
aangetroffen. 
De dorpen zijn vanaf de achtste eeuw als flankeng-nederzettingen ontstaan, veelal op de 
kruisingen van de Bovenweg / Benedenweg en interlokale dwarswegen. Doorn, op de kruising 
met de weg tussen Cothen en Oud Leusden, is daarvan een exponent. Vanaf de late 
Middeleeuwen werd de bewoning intensiever en nam de omvang van de dorpen toe. 
De zuidwestflank van de heuvelrug is met zijn overgang van zandig en hoog-droog naar kleiig en 
laag-nat vanaf de Middeleeuwen een gewilde vestigingszone geweest waar akkerbouw en 
veeteelt kon worden bedreven. Op de hooggelegen woeste gronden werden schapen geweid. Op 
de hogere droge zandige gronden werd akkerbouw gepleegd. Op de lage natte gebieden aan de 
voet van de stuwwal in de komvlakte werd vee geweid. Wegen werden op de hoogtelijn 
aangelegd. Deze route werd later de Via Regia, de Koningsweg; een belangrijke doorgaande 
Romeinse route tussen Utrecht en Keulen via Rhenen en Arnhem. Er was een “bovenweg” (de 
Arnhemse Bovenweg) en een “benedenweg”, gelijkwaardige parallelle wegen die afhankelijk van 
het seizoen begaanbaar waren. Uiteindelijk zijn veel tracédelen tot hoofdweg [de N225] 
geworden. Haaks op deze hoofdwegen liepen ontsluitingswegen, de zogenaamde stegen en 
lanen die de laaggelegen broekgronden en de hooggelegen heidegronden ontsloten. 
Vanaf de 17e eeuw maar vooral in de 18e en 19e eeuw werd de zuidflank van de Utrechtse 
Heuvelrug een geliefde vestigingsplaats voor buitenplaatsen, de Stichtse Lustwarande. In de 
eerste fase, tussen 1630 en 1800, ontstonden hier de grootste buitens in geometrische stijl. De 
globaal west-oost verlopende Boven / Benedenweg werd ondergeschikt gemaakt aan lange 
zichtassen naar het noorden en zuiden. Langs deze assen werden [jacht]bossen met 
lanenstelsels op de heuvelrug aangelegd. Voorbeelden zijn het Slot Zeist, Sparrendaal, Doorn, 
Zuylenstein en Amerongen. In de tweede fase ontstonden vooral op de zandgronden ten noorden 
van de weg buitens in de landschapsstijl.  
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Reconstructie van de bouwgeschiedenis van Huis Doorn. Overgenomen uit B. Olde Meierink e.a., 
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht 1995), 168. 

ca. 1300 ca. 1650 
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2.2 De oudste geschiedenis tot 1635: Uithof en Domproosten 

De eerste vermelding van een goed Doorn stamt uit 838 wanneer in een schenkingsakte van 
graaf Rodgar aan de Utrechtse St. Maartenskerk sprake is van “Theothorne dimidum mansum”.2 
In 960 wordt het goed op een lijst van bezittingen van de St. Maartenskerk vermeld als “villa 
Thorhem cum ecclesia et omni integritate sancti Martini”.3 Spaarzame latere vermeldingen zijn in 
1209 “curtus de Dorne” en in 1293 “Toren”.4 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 zijn “uuthof” te Doorn als gevolg van spanningen tussen hem en de bisschop van 
Utrecht.5 Aan het einde van de 13e eeuw, vermoedelijk onder domproost Adolf van Waldeck, is 
een vierkante stenen toren gebouwd.6 
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.7 Pas in 1347 kreeg domproost 
Hendrik van Mierlaer van het kapittel toestemming om het huis weer op te bouwen.8 Volgens 
Wagenaar “voltooide [hij] het, in ’t jaar 1356 op eigen kosten”.9 Het huis wordt dan genoemd als 
een “heerlyk en pragtig slot”.10 
  
In 1536 wordt Huis Doorn als riddermatig goed ingeschreven in de lijst van ridderhofsteden.11 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 en te verzorgen “daermede thuys voorseyt jegens de wynt 
beschut ende beschermt zall mogen wesen”.12 De genoemde boomsoorten wijzen erop dat de 
omgeving van Huis Doorn destijds veel natter zal zijn geweest dan nu het geval is. 
 
 
 
 

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 ridderhofsteden in 
Utrecht (Utrecht 1995), 
163. 
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2.3 De periode 1635-1701: familie van Goltstein en de graven Van Broeckdorff 

Er zijn weinig gegevens bekend over de tuinaanleg van Huis Doorn in de 17e eeuw, zoals eerdere 
onderzoekers al concludeerden.13 In 1635 verkoopt het Domkapittel Huis Doorn met “den bos 
ende vierentwintig morgen lants” voor 8.000 gulden aan de kanunnik jhr. Reynier van Goltstein. 
Van Goltstein woonde al voor 1633 op Huis Doorn als huurder.14 Uit de verkoopakte blijkt dat het 
huis in zeer slechte staat was: “dat het huys tot Doorn seer ruïneus was ende geschapen, indine 
het niet merckelijk ende met grote costen en wierde gerepareert, dat het soude vervallen”.15 Van 
Goltstein besteedde ruim fl. 12.000 aan verbeteringen en reparaties.16 Goltstein kocht Huis Doorn 
als vrij goed maar droeg het in leen op aan prins Frederik Hendrik in zijn hoedanigheid als graaf 
van Buren. 
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 dan inmiddels al de allure van een voorplein 
met gemetselde kademuren en opgaande bomen.  

“Het huis te Doeren behoorende Jr. Broeckxdorp” vanuit het 
noordwesten in ca. 1665 Het Utrechts Archief, Topografische 
Atlas. 

Philip van Goltstein, zoon van Reynier, verkoopt in 1649 Huis Doorn aan Caius Barthram graaf 
van Broeckdorff. Gedurende de tweede helft van de 17e eeuw blijft het in handen van de Van 
Broeckdorffs. Caius draagt Huis Doorn in 1659 over aan zijn zoon Caius Laurentius.17 
  
Een tweede tekening uit ca. 1665 geeft Huis Doorn enigszins perspectivisch vervormd vanuit het 
noordwesten weer ten tijde van het bezit van de graven Van Broeckdorff.18 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. 
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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. 
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2.4 De periode 1701-1762: de familie Van Diest 

In 1701 verkoopt Caius Laurentius graaf van Broecksdorff Huis Doorn aan 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 noordwesthoek werd 
gesloopt, de toren op de zuidwesthoek werd verhoogd en de woontoren op de noordwesthoek 
werd gemoderniseerd.19 Van Diest zal tegelijkertijd de aanleg hebben gewijzigd. De geometrische 
aanleg zoals afgebeeld op een kaart uit ca. 1790 is vermoedelijk grotendeels in het eerste kwart 
van de 18e eeuw tot stand 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 mitsgaders alle de fruijtbomen daeromme staende” voor 200 carolusguldens.20 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 huidige locatie. Het zand uit deze twee 
nieuwe vijvers stelt Van Diest in 1721 beschikbaar voor de ophoging van de Langbroekerweg 
tussen Doorn en Langbroek.21 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 verkoop in 1792 is sprake van ”Omtrend drie mergen thans 
Boomgaard slingerbosch en bouwland waar op te voren een Huizinge gestaan heeft, gelegen 
tusschen den Agterweg en de vijver alwaar ten oosten de weg naar Nederlangbroek en ten 
westen het perceel hier na onder No 17 naast gelegen is”.22 Het kerkenpad ligt in 1792 vrijwel 
evenwijdig aan de Molenweg en buigt ten noordwesten van Huis Doorn af richting de 
Langbroekerweg. Vermoedelijk is het kerkenpad in de 17e of 18e eeuw moedwillig buiten langs de 
buitenrand van de geometrische tuin- en parkaanleg gelegd.  
Van Diest wordt in 1726 begraven in een grafkelder onder de sacristie van de Doornse 
Maartenskerk. Volgens Van Diests testament van 17 december 1725 prelegateerde hij “aen Jo
[nkhee]r Fredrick Willem van Eck van Panthaleon, het Adelijck ende riddermatig huijs te doorn 
met alle het gene vorder daar bij gespecificeert ende geexpresseert is”. Mocht Frederik Willem 
van Eck geen wettige nakomelingen hebben dan zou Huis Doorn vervallen aan diens zuster freule 
Anna van Eck van Panthaleon. Mocht ook zij geen nakomelingen hebben dan moet Huis Doorn 
vererven op zijn “dogter vrouwe Anna Juliana van Diest vrouwe van Hamersteijn, ende bij haar 
Ed: voor overlijden op haar Ed: wettige descendenten”.23 In 1731 vervalt Huis Doorn op zijn 
dochter Anna Juliana gehuwd met Arend Carel baron von Hamersteyn.24  
  
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.25 De tekeningen 
geven een singelbeplanting aan de zuid- en oostzijde weer. De situatie komt overeen met de 
lanen aan de oost- en zuidzijde zoals zichtbaar op de kaart uit ca. 1790.26 
  
 
 

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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2.5 De periode 1762-1792: de familie Lijnslager 

Na de dood van Anna Juliana van Diest vererft Huis Doorn op Herman Frederik Richard 
Lijnslager. Hij is eigenaar van Huis Doorn in de periode 1762-1792. In de literatuur wordt 
vermeld dat Lijnslager na 1762 Huis Doorn “volgens de mode van de tijd (liet) aanpassen”.27  
  
De kaart van vóór 1792 toont een momentopname van de aanleg van Huis Doorn op dat moment 
en werd enkele jaren later gebruikt bij de verkoop. Wanneer Lijnslager in 1792 Huis Doorn 
verkoopt is er sprake van perceel 1 “den Adelijken Huize Doorn, met zijn binnen en buitenpleyn, 
Stallinge, Hovenierswoning, 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 gelegen is”.28  
  
De kern van de aanleg, zoals zichtbaar op de kaart van Huis Doorn van vóór 1792, is gelegen 
tussen de Dorpsstraat en de oude Achterweg. De hoofdentree bevindt zich aan de noordzijde en 
maakt onderdeel uit van de hoofdas. 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 eveneens over de oude Achterweg door. De geschulpte vijver in deze as zelf is herkenbaar 
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. Deze lanen staan haaks op de doorgaande 
Arnhemsebovenweg en de Achterweg zijn vermoedelijk Middeleeuwse “stegen” die de bebouwing 
op de flank van de stuwwal verbonden met de hogergelegen heidegronden (schaapsdriften) en 
de aan de voet van de stuwwal gelegen weidegronden. De belangrijkste dwarsverbinding (oost-
west) door de aanleg van Huis Doorn heen betreft de doorgaande Molenweg. De Molenweg en 
enkele andere wegen en lanen liggen gerend ten opzichte van de noord-zuidas. 
  
Hoewel met de aanleg van de hoofdas, de aanleg van een dwarsas op het eiland aan de oostzijde 
en de aanleg van een dwarslaan langs de zuidelijke huisgracht en de beide vijvers gepoogd is de 
aanleg te reguleren, is de grote invloed die de middeleeuwse verkaveling op de parkaanleg heeft 
nog onmiskenbaar. 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 moestuinen 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 de 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 zuidoosthoek 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”.29 Opvallend is dat op de kaart ter plekke van de neogotische 
kapel ook al een gebouwtje staat weergegeven. Mogelijk betreft dit de in 1792 in de verkoopakte 
genoemde “retraite”. Op de zuidwesthoek van de moestuin staat een tweede, houten, gebouwtje 
dat vermoedelijk een duiventoren zal zijn. Uit bovenstaande blijkt dat de eerste aanzetten voor 
een parkaanleg in landschapsstijl zullen zijn uitgevoerd ten tijde van Herman Frederik Richard 
Lijnslager, die Huis Doorn van 1762 tot 1792 bezat.  
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Kaartblad 8 van de “Topografische kaart van de gedeelten der provincies Utrecht en Gelderland tussen de rivier 
de Rijn en de Zuiderzee”. 

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. 
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2.6 De periode 1792-1874: de familie Munter 

In 1792 wordt Huis Doorn gekocht door Wendela Eleonora ten Hove (1750-1814) voor fl. 79.000. 
Wendela was weduwe 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 neoclassicistische 
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).30 
  
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 functie als voorplein verloor. Logischerwijze zal de tuin- en 
parkaanleg gelijktijdig of kort na de transformatie van het huis eveneens een verandering hebben 
ondergaan. Een tekening door J. Andringa uit 1799 geeft de nieuwe entree weer met een nieuwe 
brug over de huisgracht aan de oostzijde.31 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 onnauwkeurig om met betrekking tot de aanleg hier 
veel uit af te leiden. Van een gebogen 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 het zuidelijke deel van de centrale as weer. 
  
De prekadastrale kaart uit 1810 door W. Kuijk Jzn. geeft het huis in zijn nieuwe gedaante weer.32 
De kaart maakt een naïeve indruk doordat de verhoudingen op de kaart tussen de verschillende 
onderdelen niet geheel conform de werkelijkheid zijn weergegeven. Het gehele terrein wordt 
geadministreerd als bos met daarbinnen enkele percelen bouwland (no. 95 t / m no. 97) en een 
perceel weiland (no. 98). De twee vlakken ten oosten van het huis betreffen de beide zijtuinen 
zoals ook op de kaart van ca. 1790 staan weergegeven. Het vlak ten noorden 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.33 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.34 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. 
  

Huis Doorn vanuit 
het zuidoosten 
door J. Andringa, 
1799. Coll. Huis 
Doorn. 

Huis Doorn vanuit 
het zuidwesten, 
1825. Coll 
Museum Flehite, 
Atlas Coenen van 
‘s-Gravensloot. 
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Kadastraal Minuut Plan Doorn, sectie A, 5e 
blad uit 1829. 
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De aanleg in landschapsstijl op Huis Doorn  
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 buitenlaan (Molenweg west) aan de westzijde. Binnen deze aanleg 
werden de bestaande 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 cultuurlandschap 
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 zuidzijde 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 geheel werd 
samengesmeed door een rondwandeling die deels gebruik maakte van de 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 
aangeklede cultuurlandschap naar het huis voerde.  
  
De aanleg werd verder in de loop der jaren voorzien van een aantal decoratieve gebouwen in 
neogotische stijl en cottagestijl met als meest belangrijke: de tuinmanswoning Vedetta aan de 
Langbroekerweg; de arbeiderswoning Capanella aan de Molenweg; de kapel (vermoedelijk 
tussen 1815 en 1830)35; het Kalverhok (vóór 1829); de duiventoren - toen nog met kantelen aan 
de bovenzijde - (1840)36 en het eind 18e-eeuwse koetshuis (in 1838 verbouwd tot oranjerie).37 
Vermoedelijk werd de korenmolen aan de Langbroekerweg, die in 1803 verkocht was door 
Wendela Eleonora ten Hove, bewust opgenomen als attractief zicht vanaf de zuidoostelijke 
rondwandeling.38 Mogelijk is de korenmolen door Munter weer teruggekocht.39 Bij de bouw van 
de duiventoren in neo-gotische stijl was de Doornse timmerman/aannemer Jan Koudijs 
betrokken. Op de eikenhouten ringbalk van de duiventoren was tot de restauratie in 1988 de 
inscriptie “I. Koudijs 1840” aanwezig. Opvallend is de overeenkomst van de neogotische kapel 
van Huis Doorn met het baarhuisje op de Oude Algemene Begraafplaats van Doorn. Dit 
baarhuisje is in 1872 ontworpen en gebouwd door Jan Koudijs. Mogelijk heeft hij vóór 1829 ook 
de kapel van Huis Doorn ontworpen. 
 
 
 
 
 
 
 

Zicht vanaf het Kalverhok richting het huis omstreeks 1900. Stichting In Arcadië, coll. Paul Kluwer.  
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Huis Doorn Veldminuut van de 
Topografisch Militaire Kaart uit 1846 
door J.D. Enderlein. Nationaal Archief. 
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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 en de rustieke brug over 
de vijver; 

 Het diagonale zicht in noordwestelijke richting op Capanella. 
  
Het nutsgedeelte van Huis Doorn bleef op grosso modo dezelfde plek geconcentreerd als 
zichtbaar op de kaart van voor 1792 en werd niet opnieuw vormgegeven in landschapsstijl door 
Van Lunteren. Wel is er een dienstplein ontstaan ten zuiden van de Boerenlaan waarvoor een 
deel van de tuin aan de oostzijde is opgeofferd en de gracht die deze oostelijke tuin aan de 
noordzijde omsloot 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.  
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De ingang van Flora’s Hof in Utrecht, Utrechtsarchief inv. nr. 80527. 

Ontwerp van H. van Lunteren van Het 
Monnikenland - Brakel en Poederoven 1810, 
Gelders Archief. 
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Het park in landschapsstijl en Hendrik van Lunteren  
Onbekend is welke landschapsarchitect de aanleg op Huis Doorn heeft ontworpen en of dit voor 
1814 voor mevr. Ten Hove is gebeurd of voor haar zoon jhr. Mr. Andries Willem Cornelis Munter 
(1775-1861). Hendrik van Lunteren (1780-1848), in zijn tijd bekend als ‘vermaarde aanlegger 
van landgoederen’ was in ieder geval begin 19e eeuw rechtstreeks betrokken bij Huis Doorn. Op 
17 november 1806 regelt Hendrik van Lunteren “woonagtig te Utrecht” als gemachtigde van 
Petronella van Doorn, weduwe Wittenberg de verkoop aan “Mevrouwe Douairieren Godin 
Gebooren ten Hooven eerstelijk een Huijsinge erf en hof staande en geleegen op den Bergh” 
onder Doorn.40 
Opvallend is dat Munter in 1819 Huis Doorn nog verder uitbreidt met de aankoop van landgoed 
Schoonoord met alle gronden tussen de Langbroekerweg en de Wijngaardsesteeg van jhr. Johan 
Cornelis van Romondt. Ook via deze zijde zal Munter Hendrik van Lunteren gekend hebben. 
Hendrik van Lunteren was als tuinjongen en protégé van Hendrik Swellengrebel jr. op 
Schoonoord opgegegroeid. Na de dood van Swellengrebel vererfde Schoonoord op de familie Van 
Romondt. Van Lunteren werkte ook voor deze familie, niet alleen op Schoonoord in Doorn maar 
ook elders. Zo laat Otto van Romondt, de broer van Johan Cornelis, in 1818 in Zeist een nieuwe 
buitenplaats Schoonoord bouwen, vernoemd naar het Doornse huis van zijn broer, waarvan de 
parkaanleg wordt toegeschreven aan Hendrik van Lunteren.41 Hendriks’ zoon Samuel Adrianus 
van Lunteren (1813-1877) ontwerpt in 1861 het nieuwe huis Schoonoord te Zeist. Op de gronden 
van Schoonoord ten zuiden van de Langbroekerweg, tegenover Huis Doorn, laat Munter een 
theehuis / zomerhuis bouwen, dat de latijnse naam Sitio krijgt, wat betekent: "Ik heb dorst".  
 
Hoewel direct bewijs ontbreekt, lijkt om verschillende redenen aannemelijk dat Hendrik van 
Lunteren (1780-1848) de ontwerper is van het park in landschapsstijl van Huis Doorn. Hendrik 
van Lunteren wordt in 1780 in Doorn geboren, waar zijn vader als dagloner werkte voor Hendrik 
Swellengrebel jr., eigenaar van de tegenover Huis Doorn gelegen buitenplaats Schoonoord.42 
Hendrik en zijn oudere broer Dirk gaan als tuinjongens voor Swellengrebel werken. Swellengrebel 
moet onder de indruk geweest zijn van de talenten van de jonge Hendrik. Vanaf 1798 woont 
Hendrik als huisgenoot van Swellengrebel op Schoonoord. Als Swellengrebel in 1803 overlijdt, 
wordt Hendrik van Lunteren ruimschoots in zijn testament bedacht.43 Behalve een som gelds 
vermaakte Swellengrebel hem tevens zijn hele “botanische verzameling, bestaande uit kas-, 
orangerie- en buytenplanten, in potten, tobben of kasjes staanden mitsgaders alle bollen van 
bolgewasschen”.44 Daarenboven mocht Hendrik van alle vaste gewassen “zoveel stekken of 
uitloopers” nemen als “die planten kunnen lijden”.  
De erfenis stelde Van Lunteren in staat om in Utrecht onder de rook van de Domtoren de 
kwekerij Flora’s Hof te beginnen. Volgens de goed ingevoerde Christiaan Kramm, auteur van De 
levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en 
Bouwmeesters van de vroegste tijd tot op onzen tijd vertrok Van Lunteren voor een jaar na 
Engeland “ter vermeerdering zijner wetenschappelijke kennis der horticultuur en ter vorming van 
zijnen smaak in het aanleggen van buitengoederen”.45 Na terugkeer uit Engeland worden in 1806 
Hendrik en zijn broer Dirk als boomkweker en bloemist in Utrecht gepatenteerd.46 Van de Firma 
H. en D. van Lunteren zijn drie catalogi bekend uit het jaar 1819, een met bomen en heesters, 
een tweede met vaste planten en de derde met kast- en oranjeriegewassen. Naast de kwekerij 
wierp Hendrik zich op als tuin- en landschapsarchitect.  
Ingangspoort van de voormalige kwekerij Flora’s Hof van Hendrik van Lunteren aan de 
Servetstraat in Utrecht omstreeks 1925. Foto Coll. Het Utrechts Archief, beeldbank nr. 80527. 
gemeentearchief Utrecht. 
 
Van Lunteren werkte vooral in de provincies Utrecht en Gelderland. 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 Heiligenberg bij Leusden, in 1823-1824 op de Utrechtse buitenplaatsen de 
Oorsprong en ’t Hoogeland. In Gelderland werkte hij in deze periode op onder andere de 
landgoederen Wadenoyen (1808), Vredestein (1809) en Brakel (1810) en ’t Velde (ca. 1824).47 
Hendrik wordt in 1859 door bovengenoemde Christiaan Kramm omschreven als “Deze in onzen 
tijd vermaarde aanlegger van landgoederen en wat tot verfraaijing in het bouwkundig vak daarbij 
behoort”.48  
 
In het algemeen geldt dat wanneer naar de ontwerpen van Hendrik van Lunteren wordt gekeken 
hij voor zijn ontwerpen gebruik maakt van de plaatselijke situatie en het bestaande, veelal in 
percelen verbrokkelde terrein tot een eenheid maakt door middel van wandelingen en zichten 
waarin waterpartijen, open weiden en akkers een rol spelen.49 Hierbinnen zijn typerende 
elementen voor het werk van Hendrik van Lunteren zoals onderzocht en geanalyseerd door Pien 
Lammertse-Tjalma50:  

 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 weide; 

 De oprijlaan voert langs de vijverpartij; 

 Het vergraven van bestaande beken en sloten tot een doorlopende waterpartij die zich 
verbreedt tot vijvers en weer versmalt; 

 Een “Umfassungsweg”, waarbij buitenom langs de grenzen van het terrein 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 Minuut Plan sectie A, 
5e blad uit 1829 en de veldminuut van de Topografisch Militaire Kaart uit 1846 door J.D. 
Enderlein wordt vergeleken met de bovengenoemde stijlkenmerken van Hendrik van Lunteren is 
er duidelijke sprake van overeenkomsten tussen de aanleg en de genoemde stijlkenmerken, met 
als meest kenmerkende de vorm van de vijverpartij. 
 
De waterpartijen van Hendrik van Lunteren vormen een belangrijk element in zijn ontwerpen en 
zijn veelal de basis van zijn plannen.51 Sloten, vaarten en geometrische waterpartijen uit een 
voorgaande periode worden aaneengesmeed en vormgegeven als een doorlopende beek die zich 
versmalt en verbreedt. Specifiek binnen het oeuvre van Van Lunteren zijn de kenmerkende sterke 
“draaien” in de waterpartijen. Huisgrachten worden vrijwel altijd verbonden met de door het park 
slingerende beek. In veel gevallen worden de huisgrachten sterk vergraven. De slechts minimale 
vergraving van de huisgracht van Huis Doorn is in deze zin als zeer modest te beschouwen. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de wandelingen dan is een stijlkenmerk van Van Lunteren dat 
wandelingen door alle delen van het park lopen en zorgen voor verbindingen. Er is altijd een 
wandeling buitenom langs de grenzen van de aanleg met fraaie uitzichten over het omliggende 
landschap.52 Interne wandelingen voeren door een bosgebied, over een heuvel, rond akkers en 
weiden, door een plantsoen met perken, langs -en via bruggetjes over- waterpartijen. Van 
Lunteren neemt regelmatig eilandjes op in zijn wandelroutes zoals in zijn aanleggen op ’t Velde 
en Enghuizen.53 Alle ontwerpen bieden een reeks van korte en langere wandelroutes met het 
huis als vertrekpunt. Doorzichten worden zorgvuldig gecreëerd en Van Lunteren gebruikt graag 
bankjes of een koepel om een mooi uitzicht aan te kleden. Al deze elementen waren (en in veel 
gevallen zijn) aanwezig in het park van huis Doorn. Met name het gebruik maken van het 
omliggende landschap beleefbaar vanaf de wandeling langs de grenzen en het gebruik van 
weiden, akkers en eiland voor de wandelingen binnendoor tonen sterke verwantschap met het 
ontwerpidioom van Van Lunteren. 
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Ontwerp van H. van Lunteren van Vollenhoven 1800-
1810, Huisarchief Landgoed Vollenhoven 
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Ontwerp van Rhederoord (De Steeg) van H. van Lunteren, 
ongedateerd, TUiN Database Speciale Collecties Wageningen UR 
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Huis Doorn omstreesk 1830 
zoals afgebeeld in M. Mourot, 
Gezigten van buitenplaatsen en 
gebouwen gelegen tusschen 
Utrecht en de Grebbe (Utrecht 
1829). 
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Wat geldt voor de wandelingen geldt eveneens voor de beplantingen. Van Lunteren maakt bij de 
inrichting van het landschap veel gebruik van gesloten en open partijen waardoor een 
coulissenlandschap ontstaat waarin het zicht wordt geleid, contouren worden afgerond en veel 
afwisseling wordt geboden.54 Typerend voor zijn werk is een open aanzicht van het huis met 
bosranden waarlangs het blik wordt geleid en er ondanks een ver uitzicht toch een zekere 
beslotenheid wordt gecreëerd. Ook op Huis Doorn is de gebogen toegangsweg bewust boomloos 
en voert tussen de weiden naar het huis. Weiden worden door Van Lunteren aangekleed met 
boomgroepen en door beplantingsstroken even de weide in te trekken.55 Op Huis Doorn spaarde 
hij hiertoe enkele oudere eiken uit de geometrische aanleg in het zicht naar Langbroek en in de 
weide instekende beplantingsstroken bij de Achterweide en aan de noordzijde van de 
toegangsweg. 
Typerend is tevens dat van Lunteren regelmatig bestaande lanen uit een voorgaande 
geometrische aanleg in zijn ontwerpen opneemt zoals in zijn ontwerp voor onder andere Huis te 
Brakel (1810), Rhederoord (1840) en kasteel Enghuizen. 
Voor wat betreft het toegepaste assortiment door Van Lunteren zijn er naast de 
kwekerijcatalogus enkele individuele archiefvermeldingen. Op Enghuizen paste hij in de “nieuwe 
wandeling’ langs de noordoever van de grote vijver esdoorns, eiken, essen, peppels en dennen 
toe en in het “nieuwe Bosch” worden eiken, elzen en berken aangeplant.56 Uit leveranties van de 
firma Copijn aan Van Lunteren blijkt dat Copijn voor de Utrechtse Nieuwe Baan en de belendende 
buitenplaatsen de Oorsprong en het Hoogeland onder andere voor alle drie de objecten rode 
ceders (resp. 24, 12 en 9 exemplaren) bestelde, naast lariksen, platanen, gele essen, diverse 
soorten acacia’s, zilverspar, groene en bonte hulst, oosterse plataan, moerbeibomen en rode 
kastanjes.57 
Aanvullend hierop (en deels overlappend hiermee) formuleerden J. Oldenburger en C. 
Oldenburger-Ebbers een aantal kenmerken die typerend zijn voor het werk van Hendrik van 
Lunteren naar aanleiding van hun onderzoek naar park Randenbroek te Amersfoort: 
 
“Waterlopen rond het park scheiden park en omgeving;  

 Achter het huis bevindt zich vaak een slingerende waterpartij, meestal in verbinding met 
het water rondom de plaats en vaak gelegen tussen groene weiden; 

 Randbosjes in de vorm van wandelbosjes of ‘lustbosjes’ met slingerpaadjes rondom het 
huis of ter begrenzing van de plaats langs haar grenzen; 

 Een afwisselende ‘wandeling’ met afwisselende gezichten langs een beek, rond een open 
weide of langs de grenzen van het park; 

 Een afwisseling van soms dicht beplant, dan weer open beplant bos met open weiden, 
waarbij de zichten vanuit het bos op de open weiden belangrijk zijn; 

 Een rechthoekige of binnen een waterloop gelegen dierenweide; 

 Regelmatig beplante boomgaarden omgeven door rondlopende golvende paden; 

 Open beplante bosdelen met opgaand hout en boomgaarden binnen rondgaande paden; 

 Behoud van oude rechte zichtassen en / of zichtlanen uit een eerdere stijlperiode; 

 Wat betreft de beplanting zijn bloemheesters ongetwijfeld populair en wel nabij het huis, 
nabij ingangen van het park en langs de oevers van waterpartijen.” 58 

 

Ook in deze analyse zijn duidelijke overeenkomsten met de aanleg van park Huis Doorn die een 
toeschrijving van het park van Huis Doorn aan Van Lunteren plausibel maken. Alle 
bovengenoemde aspecten komen of kwamen voor op Huis Doorn. Ook de genoemde regelmatig 
beplante boomgaard omgeven door rondlopende golvende paden is herkenbaar op de veldminuut 
uit 1846 ten zuiden van het kalverhok. Met name de waterloop die met de huisgracht is 
verbonden, het vergraven van bestaande beken en sloten tot een doorlopende waterpartij die 
zich verbreedt tot vijvers en weer versmalt; de “Umfassungsweg” waarbij buitenom langs de 
grenzen van het terrein een wandeling is aangelegd; het overgaan van park in het omliggende 
landschap zonder duidelijke scheidslijn, het behoud van oude zichtlanen- en assen, behoud van 
lanen en de wisselwerking tussen, en opbouw van, weiden en beplante bosjes is zeer 
kenmerkend voor het idioom van Hendrik van Lunteren. 
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“Kaart der goederen onder Doorn en Langbroek behoorende tot de Riddermatige Hofstad 
Huis te Doorn” behorend bij de veilingcatalogus. HUA, toegang 29.6, inv.nr. 1.1. 
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Na de dood van jhr. Munter in 1861 komt Huis Doorn in handen van zijn weduwe jkvr. Johanna 
Maria Warin (1778-1874). Na haar dood vererft het op haar schoonzoon Samuel Johan graaf van 
Limburg Stirum, weduwnaar van Susanna Sophia Munter (1800-1855). Van Limburg Stirum 
verkoopt Huis Doorn nog in hetzelfde jaar aan jkvr. Cornelia Henriette Labouchère-van Lennep, 
weduwe van Henri Matthieu Labouchère. Bij de verkoop werd het huis met park omsloten door 
Achterweg, Molenweg en Langbroekerweg met een perceel tussen de Molenweg en Dorpsstraat 
(de Gezichtslaan), tezamen 39 ha., apart verkocht als “Kaveling Een. De zeer aanzienlijke en 
alleraangenaamst gelegen Ridder Hofstad genaamd, HET HUIS DOORN”.59 
Bij de verkoop in 187460 wordt het huis omschreven als een “ruim, hecht, sterk en 
weldoortimmerd Heerenhuis (…) voldoende aan de eischen van een huis van den eersten rang, 
met de schoonste vergezichten, door en in het prachtige daarop aanwezige geboomte; 
doorsneden met vijvers, waterpartijen enz., (…) voorts ruime stal voor twaalf paarden; koetshuis 
en koetsiers-woning - wel aangelegde Bloem- en Moes-tuin met druiven-kasten, groote Oranjerie 
en tuinmans-woning, eene kapel met geschilderde glazen en marmeren vloer, Boerderij met 
stalling voor koeijen en paarden, ruime hooi- en korenzolders (vermoedelijk opstallen ter plaatse 
van de huidige garage); houtloodsen en bergplaatsen, steenen duiventil (…)”.  

2.7 De periode 1874-1903: de familie Labouchère 
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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. 
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“Schloss Doorn. Situation der nächsten 
Umgebung des Schlosses” uit 1919. 
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In 1903 verkoopt Cornelia Henrietta van Lennep Huis Doorn aan jkvr. Wilhelmina Cornelia de 
Beaufort, echtgenote van mr. W.H.J. baron van Heemstra. Het echtpaar huurde voordien 
vermoedelijk Huis Doorn al enkele jaren.  
 
 

De aanleg door Hugo Poortman 
Uit de rekeningenboeken van tuinarchitect Hugo Anne Cornelis Poortman (1858-1953) blijkt dat 
hij in opdracht van mr. W.H.J. baron van Heemstra in de periode 1901-1903 werkte op Huis 
Doorn. Van Heemstra had Poortman al eerder ingeschakeld bij het Willinkpark en zijn woonhuis, 
beide in Driebergen in de periode 1892-1899.61 In de rekeningenboeken staat de vermelding 
“1901-1903 - Verscheidene malen geweest te Driebergen en 1 maal naar Doorn. Volledig 
planschets van Park te Doorn met advies. Driemaal heenreis fl. 75,00, Plan-ontwerp en uitzetting 
fl. 80,00”.62 In juli 1904 noteert Poortman “bezoek en opname van het terrein, schetsen fl. 
15,00”.  
  
In de periode 1903-1907 volgde de uitwerking met diverse deelontwerpen: 

 1903: Bouw garage in vakwerkstijl aan de noordzijde van de oranjerie. De garage werd 
volgens overlevering aangebouwd door mevrouw W.C. barones van Heemstra-de Beaufort. 
Zij had een ‘Spijker’ als automobiel, waarvoor de garage aan de noordzijde aangebouwd 
werd;63 

 1903: Aanleg rijweg met een halfcirkelvormige uitstulping, het balkon de “halve maan”, 
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 Orangerie. Memorie 
van toelichting gezonden alles 14 maart 1905 fl. 15,00”. Dit betrof de wijziging in 1905 van 
het kort tevoren aangelegde geometrische voorplein. Bij deze wijziging is vermoedelijk ook 
een theehuis met rieten kap en een spitsboogmotief, waarvan de vormgeving aansluit bij 
de architectuur van tuinmanswoning Vedetta, aan de zuidzijde van het voorplein geplaatst 
in de as van de oranjeriegevel.64 Mogelijk is dit theehuis ouder en heeft het eerst elders 
gestaan; 

 21 september 1905: “Reis n. Doorn 6,80. Bespreking adviezen later schriftelijk te 
bekrachtigen fl. 12,00”; 

 30 aug 1906: “Reis n. Doorn bespreking en adviezen. Schetsje voetstuk vaas in later 
gevolgde brief fl. 22,50; 

 1906-1907: “2 reizen naar Doorn adviezen ter plaatse fl. 30,00’; 

 Tussen 1903 en 1907: Aanleg van het harpvormig padenstelsel en bloemenguirlandes 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 halfcirkelvormige 
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 hem aantrof bij de aankoop in augustus 1919. Hieruit blijkt welke 
neobarokke tuinelementen Poortman al in opdracht van baron Van Heemstra aan het 
parklandschap van Hendrik van Lunteren heeft toegevoegd. Een aanvulling hierop vormt een 
blauwdruk waarop de (contouren van de) aanleg op het voorplein en het noordgazon staan 
weergegeven zoals deze in 1919 aanwezig was.65 Tevens blijkt uit deze kaart dat ter plekke van 
grosso modo de huidige hertenkamp in 1919 al een door een hekwerk omsloten “Wiese” lag met 
centraal in deze weide een “Julianalinde”. Deze linde zal logischerwijze in 1909, naar aanleiding 
van de geboorte van prinses Juliana zijn geplant. Vermoedelijk werden in de diverse weides in de 
parkaanleg van Huis Doorn al in de 19e eeuw dieren geweid, zoals de “Kalverstal” lijkt te 
bevestigen. Ook foto’s van de duiventorenweide rond 1900 tonen begrazing door koeien.66 
 
Tuinarchitect Samuel Voorhoeve, de rechterhand van Poortman in deze periode, schrijft hierover 
in zijn manuscript Hugo A.C. Poortman en zijn werken (1927).67 De hoofdentree bevond zich in 
deze periode nog aan de Schoollaan zoals blijkt uit een beschrijving uit 1919 in het tijdschrift 
Buiten: “Het toegangshek van het goed is een zeer eenvoudig ijzeren hek tusschen hardstenen 
penanten van 1700. Links daarvan in ’t park verheft zich een prachtig bosch van kaarsrechte 
oude beuken. Het park in zijn geheel maakt een bekoorlijken indruk. Vermelden wij nog den 
Engelschen tuin met zijn ’s zomers zoo genotvolle rozenweelde en den aanleg ter weerszijden 
van de oprijlaan nabij het Huis. Midden in het bosch staat op een romantisch plekje een oud-
Romaansch huisje [d.i. de kapel] met geschilderde vierkante ruitjes in lood gevat, het overblijfsel 
eener vroegere bidkapel, zooals men die voorheen wel op groote buitens vond.(….) Den laatsten 
tijd werd er door de freules de Beaufort Zondagsschool in gehouden”.68 
 

2.8 De periode 1903-1919: de families Van Heemstra en De Beaufort 
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Theehuis aan de zuidzijde van het voorplein 
omstreeks 1925. Foto Coll. Museum Huis Doorn 
inv.nr. AU158. 

AFB Blauwdruk van de watertappunten op 
het voorplein en noordgazon met de 
contouren van de aanleg van Poortman uit 
1905. HUA, toegang 14 (ex –keizer Wilhelm 
II), inv.nr. 422. 
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Voorplein vóór de wijziging door Poortman in 1905. Coll. Oudheidkamer Doorn. 

Het in 1905 door Poortman ontworpen nieuwe 
voorplein. Stichting In Arcadie, coll. Paul Kluwer. 
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Ontwerp keizerspoort met tuinmuur en 
cottagewoning. De cottagewoning is niet 
uitgevoerd, het ontwerp voor de 
toegangspoort wel in iets gewijzigde vorm. 
Afb. overgenomen uit Wevers & van Luipen, 
Bouwhistorische Verkenning Parkobjecten. 
Huis Doorn te Doorn (Utrecht 2016), 129. 
Tekening in archief Pothoven, collectie 
Museum Huis Doorn. 

Het door Pothoven ontworpen hekwerk . 
Afb. overgenomen uit Wevers & Van Luipen, 
Poortgebouw. Bouwhistorische opname met 
ruimteboek en waardestelling. Huis Doorn te 
Doorn (Utrecht 2016). Origineel in HUA, 
toegang 14 (ex-keizer Wilhelm II), inv.nr. 
444, 539. 
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In oktober 1918 bleek dat Duitsland de inmiddels 4 jaar durende oorlog niet meer kon winnen. In 
Duitsland zelf braken in de grote steden onlusten en opstanden uit gericht tegen de keizer en de 
regering. Keizer Wilhelm II zag zich eind oktober gedwongen, uit angst voor de toenemende 
revolutionaire ontwikkelingen in Berlijn, naar het Duitse legerhoofdkwartier in Spa in België af te 
reizen. Daar werd hem korte tijd later duidelijk dat een terugkeer naar Duitsland niet meer 
opportuun was. Op 10 november 1918 vluchtte de keizer naar het neutrale Nederland. 
Uiteindelijk kreeg hij asiel in Nederland en onderdak op kasteel Amerongen bij graaf Bentinck, 
waar hij bijna twee jaar verbleef. Nadat duidelijk werd dat een terugkeer, indien mogelijk lange 
tijd op zich zou laten wachten, besloot de dan inmiddels ex-keizer, een eigen verblijf in Nederland 
te kopen. Uiteindelijk kocht hij in augustus 1919 Huis Doorn dat met een kleine 40 hectare met 
omliggend park en landgoed in omvang en grandeur in geen verhouding stond tot zijn Duitse 
bezittingen. Een belangrijke overweging hierbij zal echter geweest zijn dat Huis Doorn alle 
aspecten van een landgoed in het klein omvatte met bossen, parkaanleg en een de uitstraling 
van een riddermatig kasteel met een middeleeuwse herkomst. Huis Doorn, gelegen bij het dorp 
Doorn, was een veilige plaats die gemakkelijk van de buitenwereld af te sluiten was om 
kwaadwilligen en paparazzi op afstand te houden. Op Huis Doorn probeerde Wilhelm II vanaf 
1919 met beperkte middelen - de geldontwaarding en economische crisis in het naoorlogse 
Duitsland troffen hem hard - een keizerlijk landgoed in zakformaat te realiseren met keizerlijke 
tuinen, een parkaanleg en de illusie van eindeloze (Duitse) wouden en cultuurgronden. Opvallend 
is hierbij dat een eigen boerderij / landbouwbedrijf ontbrak. 
 
 

1919-1920: Tweede periode Poortman  
Voor Wilhelm II Huis Doorn in mei 1920 betrok vonden er een aantal wijzigingen in de tuin- en 
parkaanleg plaats. H.A.C. Poortman werd gevraagd een nieuw totaalontwerp voor de aanleg te 
maken.69 Wilhelm II was vermoedelijk tijdens zijn verblijf op Amerongen, 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 voor Sanssoucci in Berlijn. De keizer was, als 
rhododendronliefhebber, vermoedelijk goed bekend met de firma Van Noordt vanwege de door 
P. van Noordt in 1897 opgekweekte cultivar Rhododendron mucronatum var. noordtianum, 
Rhododendron 'Noordtianum'. Deze cultivar was (en is) zeer geliefd vanwege zijn sterke 
winterhardheid. Uit de vele beplantingslijsten en de brieven van Niebaur blijkt dat de keizer een 
groot liefhebber was van rhododendrons en het park van Huis Doorn een zeer grote diversiteit in 
rhododendronsoorten kende.  
Van 27 tot 29 augustus 1919 verbleef Poortman drie dagen in Amerongen en Doorn voor 
besprekingen. Op 8 september was Poortman wederom in Doorn voor overleg. Van 10 tot 12 
september hielp Poortman Samuel Voorhoeve met het opmeten en inventariseren van het gehele 
terrein. De bekende opmetingskaart uit 1919 is dan ook vermoedelijk van de hand van Samuel 
Voorhoeve. Op 21 en 26 september bracht Poortman wederom bezoeken aan Huis Doorn.  
Samuel Voorhoeve die door Poortman bij Huis Doorn werd betrokken schreef in een manuscript 
over Poortmans betrokkenheid bij Huis Doorn: “We zijn thans gekomen in juli 1919 toen 
Poortman daartoe ontvangen opdracht van Zijn Majesteit ex Keizer Wilhelm zich aan ’t werk zette 
voor herziening van den parkaanleg van Huize Doorn ter Doorn. Dit park is al reeds vroeger door 
hem verbeterd, toen de familie Baron van Heemstra eigenaresse was. We verheugden ons reeds 
dat hier dezelfde architect gelegenheid zoudt krijgen voort te bouwen op zijn vroeger werk (dat 
hij eerder onderhanden heeft gehad). En zoo ’t werk liet aanzien zou ’t park van Huis Doorn nog 
eenmaal worden een voorbeeld van Tuin- en Landschapskunst zooals Middachten, Weldam en 

Twickel. Het plan, dat in ’t najaar van 1919 Zijne Majesteit werd aangeboden, blonk uit en was 
overeenstemmend met de wenschen van den ex-Keizer.”70  
 
Een van de eerste zaken die ter hand werd genomen was het plaatsen van een 2,30 meter hoog 
hekwerk rondom het gehele park.71 Dit viel samen met de wens van de gemeente om zand te 
winnen in het perceel tussen het Kerkenpad en de Molenweg. Met de bouw van het hek wilde 
Wilhelm II het kerkenpad “de zandweg die den verlengde Molenweg met de Langbroeksche 
wetering verbindt” laten afsluiten. In ruil voor goedkeuring zou de gemeente kostenloos zand 
mogen winnen.72 Gezien het openbare karakter van het kerkenpad en de te verwachten 
protesten vanuit de bevolking kreeg men het echter niet voor elkaar om dit voetpad af te sluiten. 
Uiteindelijk is bij de bouw van het hek ervoor gekozen om het hek langs het gehele kerkenpad te 
plaatsen. Pas in 1938 werd het kerkenpad aan de openbaarheid onttrokken en omgelegd via de 
Molenweg.73  
In 1919 werd tevens de hoofdentree verplaatst van de Schoollaan naar de Langbroekerweg. Op 
10 oktober 1919 noteert Poortman hierover “Gezocht plaatsing ingangspoort. Tuinlui gesproken 
rond geweest.” Aan de Schoolstraat werd een nieuw gesloten toegangshek naar ontwerp van de 
Amersfoortse architect H.A. Pothoven geplaatst en aan de Langbroekerweg moest een groot 
poortgebouw naar ontwerp van Pothoven verrijzen waarvoor de tuinmanswoning Vedetta aan de 
Langbroekerweg plaats moest maken. Poortman schrijft hierover “13 oktober Reis n. Doorn met 
den landmeter; conferentie met Pothoven en hofmaarschalk. Uitzetten poortplan”. De nieuwe 
locatie lekte al snel uit. Op 18 oktober wist de Doornsche Courant al te melden: “De plaats waar 
dit gebouw zal verrijzen baart den ex-keizer en den tuin-architect Poortman heel wat 
hoofdbrekens (….) wanneer geen geschikter plaats gevonden kan worden het schilderachtige 
Vedetta, de tuinmanswoning met rieten dak aan den Langbroekerweg wel zal moeten verdwijnen 
voor het massale nieuwe gebouw”.74  

2.9 De periode 1919-1945: Wilhelm II, vml. Duitse keizer 
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AFB Ontwerp van vermoedelijk H.A. 
Pothoven voor de aanpassing van de 
Duiventoren. HUA, toegang 14 (ex –
keizer Wilhelm II), inv.nr. 428. 

Situatietekening beplanting 
locatie nieuwe Poortgebouw. 
Tekening uit archief Pothoven, 
collectie Stichting Huis Doorn. 
Afb. overgenomen uit Wevers & 
Van Luipen, Poortgebouw. 
Bouwhistorische opname met 
ruimteboek en waardestelling. 
Huis Doorn te Doorn (Utrecht 
2016)  

Revisietekening van de riolering 
en septictanks uit oktober 1921 
met de beplanting van de 
voortuin nauwkeurig 
weergegeven. Tekening in 
archief Pothoven, collectie 
Museum Huis Doorn. Afb. 
overgenomen uit Wevers & Van 
Luipen, Poortgebouw. 
Bouwhistorische opname met 
ruimteboek en waardestelling. 
Huis Doorn te Doorn (Utrecht 
2016). 
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De situatietekening is bewaard gebleven. De tekening geeft de aanwezige boombeplanting weer 
met daarover heen de gewenste positie van het poortgebouw en zal bedoeld zijn geweest om 
aan te geven welke bomen gekapt dienden te worden. Op de kaart “Schloss Doorn. Situation der 
nächsten Umgebung des Schlosses” uit 1919 staat deze beplanting weergegeven als “gemischte 
Bepflanzung”, maar uit de situatietekening blijkt dat de opgaande bomen hier nog duidelijk een 
ouder geometrisch plantverband laten zien. Ten zuiden van het Poortgebouw is nog een schuur 
weergegeven.  
Uitgevoerde ontwerpen van Poortman in opdracht van Wilhelm II: 

 In 1919 de “Automobil-Vorfahrt vor der Brücke” waarbij zijn eerdere aanleg 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 taxushaagcoulissen. De beplanting hiervoor “10 stuks Taxus voor een gedeelte van 
een heg aan te planten van 250 cm hoog” werd pas op 24 februari door Niebaur bij van 
Noordt gedaan. De reden hiervoor was dat waar deze geplant moesten tevens een put 
moest worden aangelegd;  

 De Middenwei werd hierbij aangekleed met heestergroepen;  

 In 1919 een dienstentree vanaf oranjerie en dienstgebouw naar het huis aan de oostzijde 
met (de huidige) lage brug door beplanting afgeschermd van het voorplein. De houten 
brug werd in opdracht van Wilhelm II in 1920 door de architect H.A. Pothoven ontworpen 
als een karakteristiek oud-Hollandse ophaalbrug;76  

 De tuin tussen het Poortgebouw en de Langbroekerweg. De toegang vanaf de 
Langbroekerweg door deze tuin tot de onderdoorgang in het Poortgebouw lag niet in het 
verlengde van de zichtas op het huis. Deze entree lag in het verlengde van de De 
Beaufortweg en kwam schuin aan op de onderdoorgang conform de situatie zoals 
weergegeven op de kaart “uit 1919. De voortuin bestond uit gazon met bloem- en 
heesterranden en een aantal gehandhaafde oude bomen (eik).77 De voortuin was van de 
Langbroekerweg afgescheiden door het rasterhekwerk dat het gehele landgoed omsloot. In 
dit rasterhekwerk werd een in 1919-1920 door H.A. Pothoven ontworpen ornamenteel 
smeedijzeren toegangshek opgenomen; 

 De aanleg van de Rhododendron-Wall die het zicht vanaf het openbare kerkenpad op het 
Noordgazon moest blokkeren. 

 
Tot de niet uitgevoerde plannen van Poortman, mede veroorzaakt door de sterk teruglopende 
financiële draagkracht van Wilhelm II als gevolg van de Duitse hyperinflatie, behoren: 

 De “Dienst garden” bij het Poortgebouw; 

 De “Dutch garden” bij de kapel; 

 Het halveren van de Middenwei waarbij de noordelijke helft werd ingericht met een nieuw 
te bouwen “Cavalierhaus” en een gebogen dienstweg ten noorden hiervan vanaf de entree 
bij de kerk richting het hoofdhuis; 

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

 
Naast Poortman waren in deze jaren ook de zelfstandig architect H.A. (Bart) Pothoven en diens 
broer Jan Pothoven (aannemer en op kleine schaal architect) van de firma A. Pothoven Zoon 
nauw betrokken bij de werkzaamheden voor de keizer. Pothoven werd bij Wilhelm II aanbevolen 
door graaf van Aldenburg Bentinck van kasteel Amerongen waar de keizer voor de koop van Huis 
Doorn te gast was. Vanaf 1919 werden vrijwel alle bouwactiviteiten op Huis Doorn begeleid door 
architect H.A. Pothoven zowel ten tijde van Poortman als ten tijde van Van Noordt, met 
uitzondering van de in 1928 gebouwde garage met losse klokkentoren en het mausoleum in 
1942.78  

Luchtfoto KLM, 1935, ansichtkaart. Stichting In Arcadië, coll. Paul Kluwer. 

H.A. Pothoven en zijn broer Jan ontwerpen in deze periode79:  

 In 1919-1923 de verbouwing van de oranjerie in twee fasen naar ontwerp van architect 
H.A. Pothoven waarbij naast de stallingsfunctie eveneens een woonfunctie gecreëerd werd 
ten behoeve van de huisvesting van familieleden van Wilhelm II. Jan Pothoven werkte als 
aannemer mee aan dit project80; 

 In 1919 de verbouwing van “het Chalet”, “als Wohnung ausgebaut'“ volgens de gevelsteen 
uit 1919, door H.A. Pothoven81; 

 In 1920 de bouw van de houten lage brug over de huisgracht naar de dienstentree aan de 
oostzijde van het huis ontworpen door H.A. Pothoven als een karakteristiek oud-hollandse 
ophaalbrug82; 

 In 1920 de bouw van de Keizerspoort met tuinmuur en toegangshek naar ontwerp van H.A. 
Pothoven83;  

 In 1919-1920 het nieuwgebouwde poortgebouw met het daarvoor geplaatste smeedijzeren 
hekwerk geplaatst, beide naar ontwerp van H.A. Pothoven84; 

 In 1920 aanpassing van de duiventoren toen over de bestaande kanteling en kap een 
tweede kapconstructie werd geplaatst, voorzien van geschubde daktegels. De 
werkzaamheden werden vermoedelijk uitgevoerd naar plannen van H.A. Pothoven. Bij deze 
werkzaamheden werden vermoedelijk eveneens de walvisribben vervangen door eiken 
exemplaren, en verkreeg de duiventil zijn huidige aanzien85; 

 In juni 1921 de bouw van de “rijwielbergplaats”, ook bekend als de “Fahrrad-Pilz”, naar 
ontwerp van H.A. Pothoven; 

 Een ongedateerd ontwerp van H.A. Pothoven voor de aanpassing / herbouw van de kapel 
werd niet uitgevoerd86; 

 In 1929 de bouw in de moestuin van de tuinschuur met kantoor van de tuinbaas door 
aannemer / architect J. Pothoven. 
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Bussink’s album Mijn Land nr. X Utrecht (Deventer 1936). Stichting In Arcadië, coll. Paul 
Kluwer. 

Beheerkaart Huis Doorn, 1934. Coll. 
Museum Huis Doorn. 
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1920-1945: Gerardus van Noordt  
Het contact tussen Poortman en (de staf van) Wilhelm II verliep niet altijd even soepel. 
Exemplarisch is een brief van 21 januari 1920 van Poortman aan Von Gontard: “Nach anleitung 
Ihres geehrtes Schreiben vom 16ten Januar möchte Ich gerne zudr Ihres Kentniss bringen dass 
Herrn Voorhoeve, natürlich ohne mein Wissen, ganz irrtümlich handelte wenn er um mehr 
Aufsicht bei den Arbeiten ersuchte. (…) Ich hoffe das Euere Excellenz befriedigt sind über die bis 
jetzt ausgefürhte Arbeiten und das sich bis jetzt keine Schwierigkeiten vorthun”.87 Ernstiger was 
dat het contact tussen Poortman en Van Noordt van meet af aan zeer moeizaam verliep en 
uiteindelijk leidde tot het vertrek van Poortman in 1920 op Huis Doorn. De onderliggende kwestie 
was dat Poortman op 27 september 1919 aangaf dat hij graag had dat de beplanting werd 
geleverd door een kweker die op zandgrond kweekte zodat de beplanting beter zou aanslaan. 
Het Hofmarschalamt koos begin oktober 1919 echter voor de firma Van Noordt uit Boskoop.88 In 
november 1919 klaagde Van Noordt bij Von Gontard dat Poortman een plantlijst had aangeleverd 
waaraan zeer snel voldaan moest worden maar dat onder andere: “Die List eist sehr undeutlich 
(ohne Angabe von Grösse, Stärke, Strauch, Deck oder Baumform (…) Weiter hat Herr Poortman 
Varietäten ausgesucht, wonach man die halbe Welt absuchen muss um selbige zu finden” was. 
Van Noordt concludeerde dat de aanvraag van Poortman niet anders te lezen was als “Ich kann 
nicht Anders, werde es Ihnen aber so schwer wie möglich machen”.89  
De onmin tussen Poortman en Van Noordt werd nog verergerd door de “Rhododendronkwestie”. 
In november 1919 schonk Van Noordt een aantal rhododendrons aan de voormalige keizer die 
Van Noordt graag zelf wilde poten terwijl Poortman graag wilde adviseren waar de 
rhododendrons geplant moeten worden.90 Uiteindelijk vindt er een gesprek op 10 december 
plaats tussen Poortman, Van Noordt en Wilhelm II. 
In een brief van 18 december 1919 aan Wilhelm II gericht, klaagde Van Noordt over de 
samenwerking met Hugo Poortman en Voorhoeve: “Die beide Herren haben nicht nur uns stets 
entweicht, sie haben auf unseren verschiedenen Fragen u.s.w. so wenig möglich geantwortet, 
selbst nach der Konferenz auf hause Doorn [op 10 december] sind die Herren in Hotelzimmer 
eingetreten, wo Niemand weiter als mein Sohn und ich anwesend waren, ohne die gewöhnliche 
Höflichkeitsformen in Acht zu nehmen, uns zu begrüssen onder einzelne Worte zu sprechen”.91 
Op deze brief schreef Wilhelm II eigenhandig ”Van Noordt bekomt ganz bestimmt die 
Lieferungen für Doorn. Und niemand anderes! Portmann braucht das nicht zu machen! Er sollte 
nur Vorschläge für Ausgestaltung des Gartens machen das Material dazu nehme ich von wo es 
mir passt. Und das ist von v. Noordt, danach ist zu verfahren, und über Art, Farben etc. wünsche 
ich mit ihm und Niebuhr zu sprechen. W.” Op 20 december wordt vastgelegd dat Poortman het 
plan maakt, Nieboer de uitvoering verzorgt en Van Noordt de beplanting levert. 
Ondanks deze afspraken verslechterde de samenwerking. Op 8 maart 1920 schreef Poortman 
aan hofmaarschalk generaal luitenant Von Gontard “Bei Erkundigung nach dem Fortschritt der 
Arbeiten auf Doorn würde mir auch mittgeteilt dass man in den Garten und im Park Änderüngen 
getroffen hat die Ich nicht geplant habe und die ohne meine Vorkenntnisse von Anderen als den 
dazu von mir angestellte Personen ausgeführt wurden. Bei der Wendung die die Arbeit auf Doorn 
auf diese Weise genommen hat und die ich sehr bedauere halte ich es für besser Eure Excellenz 
zu meine Arbeit auf Doorn als beendet betrachtenz zu durfen”.92 Voorhoeve noteerde hierover 
“Maar wat er is voorgevallen zullen we hier niet beschrijven, plantsoenleveranciers drongen zich 
in alle zaken en Poortman ruimde onmiddellijk de baan ….”93 Hierna werd Gerardus van Noordt 
naast leverancier voor de beplanting tevens ontwerper.  

De firma P. van Noordt en zonen was opgericht in 1859. Rond 1900 telde het bedrijf zo'n half 
miljoen planten en bomen in duizenden variëteiten. De kwekerij was een modern bedrijf met 
deels verwarmde kassen. Vrijwel de hele productie werd geëxporteerd; zo'n 70% naar Duitsland 
en Oostenrijk-Hongarije, de rest was bestemd voor andere Europese landen en Amerika. Van 
Noordt was een befaamd bedrijf en inzendingen aan tentoonstellingen werden met medailles, 
geldprijzen en getuigschriften gewaardeerd. Het bedrijf mocht drie vorstelijke wapens voeren: die 
van de Duitse keizer, van Koningin-regentes Emma en van de Groothertog van Mecklenburg-
Schwerin.94 
 

Kwekerij “P. Van Noordt en zonen” in Boskoop. 
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Luchtfoto Huis Doorn 1936. Kadaster 
Nederland, Tpografisch dienst Zwolle. 
Inv.nr. emin 466 strook 11 



47 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 

Luchtfoto voor 1941. 
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“Treiberei Haus Doorn 1923” met de soorten en aantallen 
potplanten en onder glas opgekweekte planten. HUA, toegang 14 
(ex –keizer Wilhelm II), inv.nr. 444. 

Ontwerp (1932) door de Doornse smid C.R. 
van Setten voor de brugleuningen van de 
brug ter vervanging van de rustieke 
brugleuningen bij de Kalverstal uit 1932. 
HUA, toegang 14 (ex –keizer Wilhelm II), 
inv.nr. 446-2. 
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In het archief van de familie Van Noordt bevindt zich nog een ongedateerde tekening van 
gedeelte van de tuin- en parkaanleg ten westen van de dwarslaan. De ondergrond voor deze 
kaart is de opnametekening van Poortman / Voorhoeve uit 1919 waarop allerlei, grotendeels niet 
uitgevoerde, ontwerpvoorstellen in potlood zijn toegevoegd. Uit de tekening blijkt duidelijk dat 
ontwerpideeën van Van Noordt steeds losse inpassingen betreffen in de aanleg en niet, zoals bij 
Poortman wel het geval was, een overkoepelend ontwerp voor het geheel. Veel van deze ideeën 
zijn niet uitgevoerd. De belangrijkste wijzigingen onder Van Noordt worden hieronder opgesomd. 
De meest belangrijke worden daarna nader toegelicht. 
 

 In 1920 een aangepast ontwerp voor de bestaande L-vormige rozentuin van Poortman tot 
de Auguste Victoria rosarium door Gerardus van Noordt; 

 In 1922 de aanleg van de zogenaamde Hermo Garten in de zuidelijke zichtlijn;  

 In 1920 de bouw van de “houtplaats” met houthakkershut en houtschuur op de plaats van 
de in 1903 door Poortman ontworpen bloementuin; 

 In 1923 de bouw van het secretariaat van Hermine gebouwd. Dit gebouw is later verplaatst 
naar Amerongen waar het tegenwoordig als particuliere woning dienst doet; 

 In 1927 de aanleg van een gravel tennisbaan naar ontwerp van Gerardus van Noordt ten 
zuiden van de Duiventorenwei. In 1935 uitgebreid met een nieuwe aanleg; 

 In 1927 de aanleg van het “Keizer Wilhelm Rosarium” naar ontwerp van Gerardus van 
Noordt in de noordelijke zichtlijn gerealiseerd (buiten het studie- en plangebied)95; 

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

 In februari 1920 werd het balkon/de “halve maan” (hiermee werd de door Poortman in 
1903 ontworpen balkon/de “halve maan” direct ten oosten van de 18e eeuwse dwarslaan 
langs de Middenwei bedoeld) beplant met Japanse Azalea’s. Vermoedelijk was het de 
bedoeling om na de bloei van de azalea’s in het voorjaar de halve maan aan te kleden met 
zomerbloeiers96; 

 In 1929 uitbreiding van het Keizer Wilhelm Rosarium naar ontwerp van Gerardus van 
Noordt (buiten het studie- en plangebied); 

 In 1929 de aanleg van de Heinrich-Garten; 

 In het najaar van 1932 werden de rustieke brugleuningen van de brug bij het Kalverhok 
vervangen door (de huidige) metalen brugleuningen naar ontwerp van de Doornse smid 
C.R. van Setten97; 

 In 1932 werd de aanleg van het Pinetum aan weerszijden van een oude laan ten noorden 
van de moestuin aangelegd; 

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

 In 1936 werd nieuwe aanplant rond de kapel aangelegd; 

 In 1938 werd de 2e uitbreiding van het Pinetum in noordoostelijke richting doorgevoerd; 

 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. 

 

Voor wat betreft de beplanting van de diverse onderdelen zoals Pinetum, Auguste Victoria 
Garten, Hermo Garten, tennisbaan en de bloembedden zijn uitgebreide plantlijsten bewaard 
gebleven.98 Bovendien zijn er uitgebreide lijsten met bomen, heesters, vaste planten en 
eenjarigen die Wilhelm II bij zijn verjaardagen in de periode 1926-1941 en bij zijn huwelijk met 
Hermine in 1922 heeft gekregen bewaard gebleven.99 Voor wat betreft de eenjarigen zijn er 
overzichten over de “Treiberei” (de kwekerij) met “Blumen für Beeten, Schnittblumen und 
Gruppen, deren samen unter Glas gesät und bis Juni stehen bleiben” en “Topftreiberei für 
Blumenbeete und Zimmerpflanzen”. De aantalen planten zijn enorm. Zo is in 1923 sprake van 
12.900 planten die onder glas opgekweekt worden en 13.810 potplanten.100 In 1933 schrijft 
Wilhelm II hierover “der ganze Park erstrahlt in Roth und Gold, die Verfärbung ganz einheitlich. 
Grandiose Farbsymphonie”.101 Voor andere onderdelen weten we aan de hand van de brieven 
van tuinbaas Niebaur aan Van Noordt veel over de beplanting van diverse onderdelen. Zo schrijft 
Niebaur in januari 1920 over de “vier groepjes, welke U voor het huisje Capanella wilde planten. 
Op 8 juli 1920 schrijft hij over het aanslaan van diverse beplantingen; “In de sparren bij 
Cappanella zijn er twee, die zijn alle goed aangeslagen. In de fijnsparren bij het zitje bij de 
Treuresch [de neogotische theetent ter zijde van de Automobil-Vorfahrt] zijn er 5 die hebben het 
slecht gedaan. Van de rozen is er geen een dood gegaan. Ook niet van de Taxus. De 5 Thuja’s 
Lobbii, betwijfel ik of ze in leven blijven”.  
 
Het tuinmeubilair was vermoedelijk afkomstig van de “Fabriek voor Tuinbenoodigdheden 
Gooiland, Fa. A. Karssen en Co.” uit Driebergen. De tuinbanken in het Kaiser Wilhelmrosarium 
zijn identiek aan de tuinbanken in de catalogus van deze firma.102 
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Foto van de Auguste Victoria Garten, Oudheidkamer Doorn. 
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Auguste Victoria Garten  
In augustus 1920 wordt Van Noordts ontwerp voor de rozentuin door Wilhelm II goedgekeurd.103 
Hierbij werd de bestaande rozentuin uitgebreid tot een T-vorm en voorzien van 
“Keizerssymboliek” in de detaillering, waaronder een perk in de vorm van het “ijzeren kruis” in de 
oostelijke punt en een perk dat identiek is aan het rozenperk in de Berlijnse Tiergarten.104 De 
aanplant van de tuin begint in februari 1921. Uit het bewaard gebleven ontwerp en plantlijsten 
blijkt dat de tuin omgeven werd door een omlijsting met 675 rhododendrons.105 Aan de noord- en 
zuidzijde betrof het rhododendron in violet. De westelijke en oostelijke zijde kenden een 
beplanting van rhododendron in bonte kleuren. In de tuin waren een “Wandbrunne”, een 
pergola, een “monument” en een bestaand tuinhuis opgenomen. Het ontwerp voor de pergola 
waarbij deze is opgebouwd uit ruwe boomstammen werd ontworpen door de architect H.A. 
Pothoven in januari 1921. Dit uitgevoerde ontwerp is bewaard gebleven en bevindt zich in het 
archief van de familie Van Noordt. De beplanting bestond uit ruim 7.000 rozen in 28 soorten 
onderverdeeld in hoogstamrozen, lage rozen, zuilvormige rozen en parapluvormige rozen en 
klimrozen (tegen de rozenbogen) met als accenten piramidaal en kegelvormig gesnoeide 
buxusboompjes.106 De naam Auguste Victoria Garten krijgt de tuin eerst na het overlijden van de 
voormalige keizerin in april 1921. 

Houtplaats 
In 1920 wordt de “houtplaats” met houthakkershut en houtschuur gebouwd op de plaats van de 
in 1903 door Poortman ontworpen bloementuin ten zuiden van het huis. Wilhelm II had een 
grote liefde voor houthakken. Het gehakte hout werd op feestdagen uitgedeeld aan arme 
gezinnen uit Doorn.107 In de wintermaanden bracht hij hier elke ochtend enkele uren door, 
bijgestaan door personeel en gasten.108 Wilhelm II hield door de jaren heen nauwkeurig bij 
hoeveel bomen hij had gehakt waarbij ook opslag werd meegerekend. In totaal betrof dit 
immense aantallen. Zo werd in de winter van 1930 de 50.000e boom omgehaald.109 In de 
beeldvorming en in de literatuur leeft het hardnekkige beeld dat Wilhelm II het gehele park van 
Huis Doorn heeft kaalgekapt, maar Wilhelm II rekende hierbij ook de bomen mee die hij op 
Amerongen had geveld.110 Deze kaalkap valt echter niet te onderbouwen vanuit de actuele 
toestand van de parkaanleg en de ouderdom van het huidige boombestand. Bovendien staan in 
een dicht bos met een boombestand van ca. 40 à 50 jaar oud gemiddeld tussen de 500 à 700 
bomen per hectare.111 Met een ouder boombestand rond 1930, wat op Huis Doorn feitelijk het 
geval is gezien de aanlegperiode begin 19e eeuw, daalt het aantal bomen per hectare zelfs. Maar 
uitgaand van een maximum aantal van 700 bomen per hectare, zou de keizer in 1930 met 
50.000 bomen al ruim 70 hectare bos geheel hebben kaalgeslagen terwijl Huis Doorn in deze 
periode een kleine 40 hectare bos, park, weiland en landbouwgrond omvatte. Gesteld kan 
worden dat de kaalkap zoals in de literatuur steeds vermeld, eerder mythe dan werkelijkheid is.  
 

Foto van de houtplaats met onderschrift “Holzplatz des Kaisers: Schuppen und Holzlager”, Foto Coll. Museum Huis 
Doorn inv.nr. HuDF-A201-073. 

Foto van Wilhelm II met hakbijl. Zulke dunne bomen als de op de achtergrond van deze foto worden 
normaliter niet meegeteld in overzichten  van gekapte bomen, maar het hoge aantal in Wilhelms overzicht van 
gekapte bomen doet vermoeden dat hij dat wel deed. Foto Coll. Museum Huis Doorn. 
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Ontwerp “Hermo Garten” door Van Noordt uit 
1922. Collectie Museum Huis Doorn. 

De kapel van Huis Doorn na de bijzetting 
van Wilhelm II, aquarel van Elizabeth von 
Ilsemann - gravin van Aldenburg-Bentinck, 
1941. Collectie Museum Huis Doorn. 
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Foto van de tennisbaan, collectie Huis Doorn. 

Hermo Garten / “Durchblickbepflanzung” 
Op 25 juli 1921 kreeg Van Noordt het verzoek een ontwerp te maken voor de aankleding van de 
zuidelijke zichtas; de “Durchblickbepflanzung” tussen de slotgracht en de vijver. Van Noordt 
ontwierp aan de binnenzijde van de oudere beuken die het zicht begeleiden een vaste planten- 
en bloemheesterbeplanting waarbij diversiteit in kleur en bloeiperiode uitgangspunt waren. Een 
assortiment van 101 soorten moest van maart tot in oktober zorgen voor een bloeiende 
heesters.112 De gaten in de oude beukenbeplanting worden opgevuld met bomen en 
rhododendron. In het zicht was aan de parkvijverzijde voorzien in een grote groep Azalea mollis 
en aan de slotgrachtzijde met een groep Polyanthusrozen.113 In september 1921 wordt het plan 
goedgekeurd. In oktober meldt Von Ilsemann, de vleugeladjudant van de keizer, echter aan Van 
Noordt dat het plan vanwege geldgebrek echter geen doorgang kan vinden.114 In het uiteindelijke 
aangepaste ontwerp uit november / december 1921 door Van Noordt is de soortenrijkdom 
teruggebracht naar 43 soorten en vervalt de beplanting aan de slotgracht- en parkvijverzijde.115 
De gaten in de beukenbeplanting worden opgevuld met Taxus, beuk en bloeiende heesters en 
bomen. De “Durchblickbepflanzung’ krijgt na het huwelijk van Wilhelm II met Hermine prinses 
von Reusz (1887-1947) in november 1922 de naam Hermo-Garten. 
 
Tennisbaan 
In 1927 wordt de tennisbaan aangelegd voor de kinderen, stiefkinderen en gasten van Wilhelm 
II.116 In 1935 wordt de omgeving uitgebreid met een nieuwe aanleg met bijzondere sierheesters- 
en bomen en bloemen door Van Noordt. In totaal worden 50 soorten en variëteiten aangeplant 
waarvoor tevens naambordjes worden besteld.117 Tot de bijzondere soorten behoorden onder 
andere plataan, Valse Christusdoorn, 8 soorten Acer, Hemelboom, Amerikaanse sering en een 
amberboom (Liquidambar L. styraciflua). Bij de liquidambar werd zelfs een apart groot 
informatiebord geplaatst met uitgebreide informatie over herkomst en gebruik. De plataan werd 
bij de geboorte van Wilhelms eerste achterkleinkind herdoopt tot “Urenkelbaum”.118 
 
De Heinrich Garten 
In 1929 werd in de noordelijke zichtlijn (achter het Mausoleum) de Henrich Garten aangelegd, 
bestaand uit een langgerekt grasveld omgeven door rhododendrons en een gedenksteen ter 
herinnering aan het overlijden van de broer van Wilhelm II. De kunststenen gedenksteen heeft 
als tekst “Dem Andenken meines geliebten Bruders und treuesten Freundes Heinrich, Prinz von 
Preussen, der durch seine persönliche Mitarbeit diese Anlage schaffen half, in dankbaren 
Erinnering. W. II”. 
 
Directe omgeving van de kapel 
In april 1920 werd op voorstel van Auguste Victoria de kapel voorzien van klimplanten zoals blijkt 
uit een brief van tuinbaas Niebaur aan Van Noordt (archief Familie Van Noordt). Niebaur schrijft 
aan Van Noordt; “Heden morgen was de Keizerin op het huis Doorn. H.M. sprak er met mij over 
om eenige klimplanten tegen de kapel te planten en wilde dan het liefste hebben een paar rozen, 
clematis, Lonicera’s en Amfelopsii’s. Zoudt u mij kunnen zenden: 1 klimroos White Dorothy 
Perkins,1 Turners Crimson Rambler, 1 Goldfink, 1 Clematis Jackmannia, 1 Clematis Lilacina 
floribundum. 2 Lonicera’s en 8 Ampelopsii Neitschii”. In de herfst van 1936 wordt de omgeving 
van de kapel heringericht.119 De omgeving wordt voorzien van een uitgebreide collectie (bloem)
heesters en bomen. Tot de aanplant behoren o.a. 16 verschillende soorten en varieteiten Acer, 
rhododendron en berberis, 5 soorten Malus en Magnolia, 4 Ilex en 3 Viburnum.120 
 

De herdenkingssteen voor de broer van Willem II in de Heinrich Garten, Bundesarchiv, Koblenz, Bild 102-
10847 / Georg Pahl. 
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Ansichtkaart verzonden door Hermine tussen 1920-1940, Theo Scholten (Doorn). 
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Pinetum 
In de winter van 1931 start de aanleg van het circa een halve hectare grote Pinetum. Van het 
Pinetum is een kaart bekend, gedateerd 23 januari 1932 waarop alle aangeplante coniferen staan 
weergegeven.121 Volgens een de “hofgärtner Nieboer”, in de Doornsche Courant van 7 mei 1932 
“vervult het een speciale wens van den hoogen slotheer, die daarmee een gelijkwaardig pendant 
van zijn beroemde Rosarium wilde scheppen. (…) Daaruit werden volgens een met 
wetenschappelijke nauwgezetheid samengesteld plan de meest uiteenloopende soorten 
naaldhout aangeschaft”.122 De financiële positie van Wilhelm II stond niet toe dat hij de kosten 
voor de aanplant voor eigen rekening nam. In de beplanting werd voornamelijk voorzien door 
giften ter gelegenheid van de verjaardag van Wilhelm II en als kerstgeschenken. Uit een 
beplantingslijst uit 1932 blijkt dat het Pinetum in dat jaar ruim 300 coniferen telt in 100 soorten 
die geleverd werden door de firma Van Noordt.123 Alle coniferen werden voorzien van ovalen 
witte emaille bordjes met in zwarte letters de plantnaam. Tevens werd een aantal coniferen 
voorzien van rechthoekige emaille witte bordjes met in zwarte letters de naam van de schenker. 
In de herfst van 1932 worden wederom veel exemplaren bijgeplant zodat de totale collectie in 
april 1933 ca. 150 soorten kent in 400 exemplaren.124 Van deze aanplant is een bewaard 
gebleven kaart gemaakt, getiteld “Skizze von Pinetum Anlage bei der gr(osse) Vase, mit Angabe 
der Nahmen der einzelnen Exemplare”.125  
In 1934 werd het Pinetum in oostelijke richting uitgebreid met een halve hectare. Ter 
gelegenheid van zijn 75e verjaardag had Wilhelm II geld en coniferen gekregen waarmee het 
Pinetum uitgebreid kon worden. Het nieuwe gedeelte bestond uit een rotonde met in het midden 
een Amerikaanse eik, de “Kaiser-Eiche” die Wilhelm II als verjaardagsgeschenk voor zijn 75e 
verjaardag kreeg van zijn echtgenote Hermine.126 In totaal werden hier meer dan 1000 jonge 
coniferen door Wilhelm II eigenhandig aangeplant.127 
In januari 1938 wordt het Pinetum wederom uitgebreid aan de noordzijde van de rotonde tot aan 
de Molenweg. Van deze uitbreiding is geen plantlijst bekend. Bij de viering van de 80e verjaardag 
van Wilhelm II, op 27 januari 1927, krijgt de ex-keizer van de Doornse bevolking een tuinhuisje 
(in 1978 afgebroken wegens de slechte staat128) aangeboden dat in het nieuwe Pinetumgedeelte 
wordt geplaatst.129 In maart 1939 wordt ter ere van de geboorte van kroonprinses Beatrix een 
bijzondere esdoorn met gele en roze gevlekte bladeren (Acer pseudo-platanus Leopoldii) 
aangeplant.130 
 

Foto van de inventarisatie van het 
Pinetum ten tijden van Van 
Noordt. De nummering komt 
overeen met de onderstaande 
tekening. Foto Coll. Museum Huis 
Doorn. 

Plaatsing van de bomen in het Pinetum naar de 
kaart uit 1932. 
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Foto van het Noordgazon voor de bouw van het Mausoleum, Foto Coll. Museum Huis Doorn inv. nr. HuDF-AU208. 

Foto van de buste van Wilhelm II voor de 
rhododendronhaag met onderschrift “Die 
Buschmänner”. Achter de buste staat Wilhelm II met 
links van hem Hermine. Foto Coll. Museum Huis 
Doorn inv. nr. HuDF-A168-05. 
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Mausoleum  
In 1933 had Wilhelm II in zijn testament laten vastleggen dat, als de monarchie bij zijn 
overlijden in Duitsland (nog) niet hersteld was, hij in het park van Huis Doorn begraven wilde 
worden.131 Wilhelm legde vast dat zijn laatste rustplaats “tegenover het huis, waar voor de 
rhododendrons mijn borstbeeld staat” in de tussen 1903 en 1907 door Poortman aangelegde 
harpvormige tuin in de noordelijke zichtas (de Gezichtslaan) moest worden.132 Dit marmeren 
borstbeeld door de Berlijnse beeldhouwer Max Bezner (1883-1953) werd hiertoe in 1941 
verplaatst naar het voorplein. De wens van Wilhelm II om op zijn begrafenis geen hakenkruisen 
te tonen werd niet ingewilligd. Hitler liet een reusachtige krans bezorgen waarvan de rouwlinten 
met hakenkruizen waren versierd. Na het overlijden van de ex-Keizer op 4 juni 1941 kreeg de 
Berlijnse architect Johannes Martin Kiessling (1879-1944) van kroonprins Wilhelm de opdracht 
het huidige mausoleum in een sobere classicistische stijl te ontwerpen. De keuze voor Kiessling is 
opmerkelijk. Kiessling was van 1928 tot 1933 “Ministerialdirektor in der Hochbauabteilung des 
preußischen Finanzministeriums in Berlin” en daarmee de belangrijkste architect in Pruissische 
rijksdienst. Direct na de machtsovername in 1933 werd Kiessing echter door de nazi’s met 
pensioen gestuurd vanwege zijn gebouwen in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid en Nieuwe 
Bouwen die niet pasten binnen de nationaalsocialistische cultuurideologie.133 Het huidige beeld 
van een adelaar met gespreide vleugels in de zichtas aan het pad langs de gracht is in de jaren 
’70 van de 20e eeuw geplaatst ter markering van de grafstenen van diverse honden van Wilhelm 
II.134 De hondengrafstenen zijn eind jaren ’40 vanaf de rand van het Pinetum naar het gazon 
voor het mausoleum verplaatst.135 De graven van de honden zelf zijn niet verplaatst.  
 
De periode Huis Doorn ten tijde van bezit door Wilhelm II wordt gekenmerkt door het 
grotendeels intact laten van de aanleg in landschapsstijl die tussen ca. 1810 en 1825 tot stand is 
gekomen en is verrijkt met de door Poortman in opdracht van 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 entree op het voorplein (de “Automobil-Vorfahrt vor der Brücke”, maar ook hier betrof 
het een andere invulling van het voorplein zonder de onderliggende oudere structuur te wijzigen. 
Alle verfraaiingen uit de periode 1920-1941 hebben plaatsgevonden binnen de bestaande 
structuur.  
 
 

Foto van Wilhelm II met op de achtergrond de Automobilvorfahrt met als onderschrift “De Keizer voor het terras”. Foto 
Coll. Museum Huis Doorn. 
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Opname bestaande situatie door 
tuinarchitectenbureau P.A.M. Buys en J. 
Meijers uit 1949-1950. Coll. Huis Doorn. 

Vogelvluchtweergave van het ontwerp door tuinarchitectenbureau 
P.A.M. Buys en J. Meijers uit 1949-1950. Coll. Huis Doorn. 
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Na de oorlog kwam Huis Doorn in staatsbezit. Op advies van het Nederlandsch Beheersinstituut 
werd in 1947 jhr. W.H. de Beaufort, directeur en rentmeester bij het Schoutenhuis in 
Woudenberg, de nieuwe beheerder van Huis Doorn, bijgestaan door de in 1945 benoemde mr. A. 
Staring, directeur van de Nederlandse Kastelenstichting, die als taak had geconfisqueerde 
kastelen te beheren 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 Tuinarchitectenbureau 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 ingrepen (in de traditie van het wederopbouwdenken) die de 
sfeer en vorm van het park sterk zouden veranderen en gericht waren op versobering van de 
onderhoudsintensieve delen. Meijers concludeerde in zijn zeer summiere “Rapport behorende bij 
het ontwerp van het landgoed ‘Huize Doorn te Doorn” uit november 1950136: 
 
“Geboomte: Het gehele terrein maakt, vooral door zijn oud geboomte, een imposante indruk, 
wanneer men echter dit geboomte in groepen wil zien, blijkt, dat van een vast omlijnd 
beplantingssysteem geen sprake meer is. Het geheel heeft een wat romantische inslag. Niet dat 
onder romantisch verstaan hier verstaan wordt een wijze van beplanten welke onaanvaardbaar 
zou zijn. Wel degelijk heeft men in het oude plan rekening gehouden met doorzichten en massief 
opgezette beplantingsgroepen. Het oorspronkelijke aspect is echter door kappen en bijplanten in 
de loop der jaren voor een groot deel verloren gegaan. 
Wegenverloop: Wat over het geboomte is gezegd is voor een deel ook van toepassing op de 
wegenloop. De grote entree vanuit het hoofdgebouw doet verwachten dat hier vandaan reeds 
een ruim beeld op het voorterrein mogelijk is. Het voorterrein vormt de inleiding tot de voortuin 
met de daarbij liggende gebouwen en als hoofdmotief het “huis”. Vanuit dit oogpunt behoort de 
wegenloop zich hierop aan te passen, aan welke eisen ze momenteel niet voldoet”.  
 
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 
bestaande voortuin”. Volgens Meijers moest men hier “geen schalks om een hoekje opduiken van 
het huis, dat hoewel klein van proporties, toch in het totaalbeeld de belangrijkste plaats 
inneemt”, waarbij Meijers geheel voorbij ging aan de opzet in landschapsstijl van de parkaanleg. 
Tevens werden er door P.A.M. Buys niet uitgevoerde plannen gemaakt voor de transformatie van 
de moestuin in een bloementuin. Uiteindelijk werd het plan in 1952 aangepast en vereenvoudigd.  
 

Belangrijkste onderdelen van het plan die wel werden uitgevoerd waren: 

 De ingrijpende omvorming van de “Automobil-Vorfahrt” tot het huidige inrichting (door 
Meijers “voortuin” genaamd) met het U-vormige rondrit. Meijers wilde deze aanpassing 
omdat “Staande op de oude beukenlaan, met het gezicht naar het huis, geeft de voortuin 
de indruk niet te zijn afgewogen op de verhoudingen van het huis”. Meijers wilde de 
voortuin aan weerszijden verruimen en om het huis hoger te doen lijken, het 
middengedeelte van de voortuin verdiept aanleggen. Volgens hem kon “Door deze 
oplossing (…) tevens een behoorlijke ruimte voor de bijgebouwen (theeschenkerij of 
restaurant) geprojecteerd worden”. Bij de verandering van het voorplein is ook het 
theehuis met rieten dak met aan de voorzijde een spitsboogmotief aan de zuidzijde van het 
voorplein verdwenen.137 Delen van de haagcoulissen bleven gehandhaafd, zonnewijzer en 
sculpturen kregen een nieuwe plaats in de aanleg; 

 De aanleg van de huidige parkeerplaats ten noordoosten van het Poortgebouw; 

 De aanpassing van de entree en voortuin tussen Poortgebouw en Langbroekerweg door 
tuinarchitectenbureau Buys-Meijers uit ‘s Hertogenbosch, in juli 1952 gemaakt in opdracht 
van jhr. W.H. de Beaufort, rentmeester van Stichting Huis Doorn, waarbij op een eik na alle 
bomen werden gekapt. Tevens werd hierbij de schuine entree tussen Langbroekerweg en 
onderdoorgang in het poortgebouw gericht op de De Beaufortweg verlegd. De nieuwe 
entree kwam recht in de centrale as te liggen. De tekening toont de herinrichting van de 
groenvoorziening door middel van een gazon en een kortgeschoren heg voor het gebouw, 
welke als “plint” bedoeld was. Tevens werden hierbij het ijzeren rasterhekwerk en de 
smeedijzeren poort naar ontwerp van H.A. Pothoven verwijderd en vervangen door 
betonnen paaltjes met kettingen als afscheiding. Het ontwerp voor de paaltjes werd in 
1953 op verzoek van De Beaufort nader uitgewerkt door architect Pothoven sr.. Het 
ornamentele smeedijzeren toegangshek werd hierbij verwijderd en opgeslagen; 

 Het voorstel om de door Poortman ontworpen “autoweg” op de grens van de Middenwei en 
voorplein als laan te beplanten met nieuwe bomen aangezien “de oude beukenlaan van 
dien aard is dat de meeste van deze bomen niet meer zijn te handhaven” haalde het niet; 

 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 verwaarloosde 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 in de omgeving van dit rustvragende element” en de vergroting 
van het gazon hier door het kappen van bomen en heesters; 

 De aanleg en inrichting van de hertenkamp in de jaren ’50 van de 20e eeuw. 
 

2.10 1945-heden: staatsbezit 
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Aangepast ontwerp door tuinarchitectenbureau 
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. Meijers uit 1949-1950. 
Coll. Huis Doorn. 
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Op instignatie van jhr. De Beaufort werd in de jaren ’50 alsnog de door Poortman ontworpen 
“autoweg” op de grens van de Middenwei en voorplein als laan beplant met “als doel de lege 
ruimte op te vangen die zou ontstaan als de oude beuken geveld zouden moeten worden.”138 
Poortman heeft destijds bij het ontwerp van de (boomloze) autoweg deze niet evenwijdig aan de 
18e-eeuwse dwarslaan gelegd. Bij de beplanting van de autoweg in de jaren ’50 met beuken is de 
nieuwe beplanting evenwijdig aan de 18e-eeuwse laan aangeplant waardoor het wegprofiel 
gerend ten opzichte van beplanting ligt. Hierbij is het balkon/de “halve maan” in de 
Middenweide, door Wilhelm II ook “de halve maan” genoemd, opgeruimd. In 1976 is de 
oorspronkelijke 18e-eeuwse beukenaanplant langs de dwarslan gekapt. Meijers zei in 1950 al van 
deze laan dat: “de oude beukenlaan van dien aard is dat de meeste van deze bomen niet meer 
zijn te handhaven”. Hierna is de dwarslaan opnieuw ingeplant met inferieur plantmateriaal 
(zaailingen) uit eigen bos. 
 
 

De na-oorlogse periode 
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. De 
belangrijkste wijzigingen in deze periode zijn: 

 Tal van voorzieningen aangebracht ten behoeve van de museale functie; 

 Na 1988 is het ornamentele smeedijzeren hekwerk gerestaureerd en weer teruggeplaatst 
voor het Poortgebouw. In 1996 is de reconstructie van de Auguste Victoria rozentuin door 
de in 1992 opgerichte Stichting Vrienden Huis Doorn ter hand genomen; 

 Recent is het beheer van gebouwen en park weer in handen van het Rijksvastgoedbedrijf; 

 In 2015 is de garage gerestaureerd en uitgebreid met de glazen aanbouw als 
tentoonstellingspaviljoen voor de geschiedenis van Nederland gedurende de Eerste 
Wereldoorlog; 

 Met de ontwikkeling van de garage met aanbouw van een kas tot tentoonstellingsruimte in 
2015, met als thema ‘Nederland in WOI’ is besloten ook de buitenruimte in dit thema te 
betrekken. Gedurende de looptijd van de tentoonstelling wordt het veld tegenover de kas 
ingezaaid met klaprozen. De klaproos, ofwel poppy, staat symbool voor de miljoenen 
slachtoffers op de slagvelden en in de loopgraven langs het front. Het klaproosveld brengt 
de bezoekers van de tentoonstelling op een ‘parkachtige wijze’ de slachtoffers op de 
slagvelden onder de aandacht; 

 In 2016 is de restauratie van de Poortvleugel begonnen. Het Chalet is hierbij als 
vervangende kantoorruimte in gebruik genomen door Museum Huis Doorn. 
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3. ACTUELE SITUATIE & WAARDESTELLING 
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3.1 Inleiding 

De ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn is in het voorgaande hoofdstuk diepgaand 
onderzocht en beschreven waardoor inzicht is ontstaan in de ruimtelijke structuur, opbouw en 
gelaagdheid van de aanleg van het landgoed. Het tuinhistorisch onderzoek naar Park Huis Doorn 
bestaat uit een presentatie van de feitelijke 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 
archivalia. 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 
waardestelling. 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 waardestelling 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 historische buitenplaats Huis Doorn als geheel en 
de parkaanleg in het bijzonder van belang. Aangezien deze onderdelen buiten 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 ontwerpoverwegingen en financiële aspecten. 
  
De waardestelling heeft een beperkte geldigheidsduur. Waarden zijn niet statisch en kunnen in 
de loop van de tijd veranderen als gevolg van nieuwe inzichten. Immers, vergelijkingen met 
referentieobjecten, vergelijkingen met resultaten 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 project. 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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3.2 Beschrijving actuele situatie en cultuurhistorische waardestelling van Park Huis Doorn als geheel 

Inleiding 
Huis Doorn is vanwege de combinatie van huis, aanleg en collecties vergelijkbaar met de 
koninklijke buitenplaatsen in Nederland. Wat Huis Doorn uniek maakt en een Europese dimensie 
geeft 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 (en Nederland) uniek. 
 
 

Ontwikkelingsgeschiedenis 
De ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn is in het voorgaande hoofdstuk op hoofdlijnen 
beschreven, waardoor inzicht is ontstaan in de ruimtelijke structuur, opbouw en historische 
gelaagdheid van de aanleg van de buitenplaats 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 deelwaardestellingen: 

 Algemene historische waarden (brede context); 

 Ensemblewaarden (samenhang); 

 Tuinhistorische waarden (tuinarchitectuurhistorisch en tuintechnisch); 

 Waarden vanuit de gebruikshistorie (gerelateerd aan het object van onderzoek). 
 
 

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. In 2014 is de keizerlijke garage met nieuwe aanbouw in gebruik genomen als 
tentoonstellingsruimte waarin de geschiedenis van Nederland in de Eerste Wereldoorlog wordt 
verteld. De oranjerie wordt als café-restaurant geëxploiteerd. Verder kennen de oranjerie en het 
Poortgebouw deels particuliere bewoning. De museale collecties betreffen de nalatenschap van 
Wilhelm II en staan ten dienste van de museale exploitatie. Het park is vrij toegankelijk. Delen 
van het park (weilanden) 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 onderdeel van deze collectie waarin 
veel aspecten van de bewoningsperiode door Wilhelm II nog tastbaar, maar veelal minder 
duidelijk beleefbaar aanwezig zijn. 
 
 

Waardestelling algemene historische waarden (brede context) 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van algemeen historisch belang vanwege: 

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

 
De historische buitenplaats Huis Doorn is van internationaal historisch belang vanwege: 

 De keizerlijke eigendomsfase. Het ensemble van huis, collecties, parkaanleg, 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 kastelen, in dit 
buitenplaatsenlandschap; 

 De gelaagde aanleg, waarin zowel de Middeleeuwse ontginningslaag, de 17e- en 18e-
eeuwse geometrische aanleg, de 19e-eeuwse aanleg in landschapstijl 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 geweest 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 landgoed in zakformaat’; 

 De gaafheid van de aanleg en gedeeltelijk bewaard gebleven luxe afwerking uit de 
“Keizertijd”; 

 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 Nederlandse 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 wooncultuur 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. 
 
 



70 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 



71 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 

Inleiding 
In deze paragraaf wordt de cultuurhistorische waardestelling van de historische buitenplaats Huis 
Doorn nader uitgewerkt op het gebied van de tuin- en parkaanleg. 
 
 

Ontwikkelingsgeschiedenis 
De ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn is in hoofdstuk twee diepgaand onderzocht en 
beschreven, waardoor inzicht is ontstaan in de ruimtelijke structuur, opbouw en historische 
gelaagdheid van de aanleg van de buitenplaats. 
  
 

Huidige situatie 
In de actuele situatie zijn er in het park van Huis Doorn verschillende deelgebieden 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 samenstellende 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 zichtlijnen 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 belangrijkste 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 Tuinhistorische waardestelling Park Huis Doorn als geheel 



72 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 



73 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 

Analyse en waardering 
De huidige aanleg van park Huis Doorn is het resultaat van een ontwikkelingsgeschiedenis die 
verschillende perioden en ontwikkelingsfasen omvat. In de huidige situatie hebben al deze fasen 
sporen nagelaten en zijn herkenbaar aanwezig. Zo is de oorspronkelijke fase als kasteel 
herkenbaar in het huiseiland met gracht (cluster A, deelgebied A1). Van de oudste aanleg als 
buitenplaats in geometrische stijl zijn onderdelen, zoals het eerste deel van de Oprijlaan, de 
dwarslaan 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 landschapsstijl, vermoedelijk naar ontwerp 
van Hendrik van Lunteren. Hierbij werd de aanleg 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, deelgebied 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 geboorteland en zijn bezittingen. Op Huis Doorn 
probeerde hij 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 zakformaat”. Het geheel werd vanwege veiligheidsoverwegingen 
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), vergrote rozentuin (cluster A, deelgebied A5) etc. Vrijwel 
al deze nieuwe toevoegingen zijn ingepast binnen de bestaande structuur en lijken onderdeel van 
Huis Doorn als een door Wilhelm II opgericht toekomstig monument én ‘lieu de memoire’ 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 wederopbouwdenken. Hoewel de vereenvoudigingen leidden tot het opheffen 
van diverse onderdelen zoals het Rosarium bleef in deze periode de structuur van het park 
grotendeels onaangetast. De meest ingrijpende structurele ingreep betrof het verwijderen van de 
Automobilvorfahrt tot het huidige voorplein en de beplanting van de weg langs de Middenwei tot 
laan. 
  
Hoewel het park in landschapsstijl in de huidige situatie sleets en kleiner in omvang is dan 
oorspronkelijke situatie aan het begin van de 19e eeuw is de hoofdstructuur 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 inrichtingselementen (zoals de clusterverbindende zichtlijnen en rondwandelingen). 
Hierdoor is de hoofdstructuur momenteel in haar voortbestaan bedreigd. 
  
  

Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van Park Huis Doorn als geheel is hoog. 
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 3.4.1 Cluster A: Huispark 
 
Ontwikkelingsgeschiedenis 
De oudste fase van het Huispark bestaat uit het rechthoekige, omgrachte huiseiland en een 
halfronde, eveneens omgrachte voorburcht aan de noordzijde. Rond 1665 ligt aan de westzijde 
van deze kern ter plaatse van het huidige Achtergazon, 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 buitengracht al uit de 17e eeuw. Ten noorden van deze kern wordt een 
groot boscomplex 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 onderliggende 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 grootschalig 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 noordzijde 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 voorburcht (het huidige 
noordgazon) worden afgebroken en de nieuwe dienstgebouwen 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, 
deelgebied C1). 
In de periode onder Wilhelm II (1920-1941) ontwierpen Poortman en later Gerardus 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 voorplein. 

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 ingrijpende veranderingen betroffen het verwijderen van de 
Automobilvorfahrt en de aanleg van het huidige voorplein en de beplanting van de door 
Poortman ontworpen autoweg (Dwarslaan) als beukenlaan.  
 
Actuele situatie 
In de huidige situatie bestaat cluster A Huispark uit de deelgebieden en samenstellende 
onderdelen: 

 A1 Huis en directe omgeving; 

 A2 Huispark oost; 

 A3 Huispark noord; 

 A4 Huispark west; 

 A5 Huispark zuid. 
 

3.4 Beschrijving actuele situatie, analyse en tuinhistorische waardestelling in clusters 
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Het huis met beplantingsranden op de voorgrond.  
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Deelgebied A1 Huis en directe omgeving  
De buitenruimte op het kasteeleiland bestaat uit drie samenstellende onderdelen: 

 Het plein in aansluiting op de bordestrap (een soort cour d’honneur) (plein in huidige vorm 
1790, bordestrap ca. 1920); 

 De ‘pol’ rond het hoofdhuis (grasstrook) (in oorsprong middeleeuws, met latere 
wijzigingen, huidige aankleding ca. 1950); 

 Gracht (onderdeel van de serie van vijvers van de omringende parkaanleg in 
landschapsstijl) (in oorsprong middeleeuws, met latere wijzigingen, huidige vorm ca. 
1900). 

  
Wegen en paden: 

 Het plein is integraal met klinkers verhard (sinds ca. 2000), waarbij het hoofdpad van de 
brug naar het bordes met een afwijkend klinkerformaat en straatverband is aangeduid; 

 Nb. De ornamentele mozaïekvloer van de vml. oranjerie is vanwege de kwetsbaarheid en 
wateroverlast in de onderliggende kelder afgedekt met een zinken dakconstructie en niet 
meer zichtbaar voor het publiek. 

  
Bruggen en tuinsieraden: 

 Toegangsbrug met ornamentele ijzeren poort en brugleuning (de formele hoofdtoegang) 
(in aanleg 1790, huidige opzet ca. 1900); 

 Houten ophaalbrug (oorspronkelijk bedoeld als ‘uit-het-zicht-route’ voor het personeel dat 
zich via deze brug ongezien tussen de dienstgebouwen en het hoofdhuis kon bewegen) 
(ca. 1920); 

 Pedestal met borstbeeld (18e eeuw); 

 Historische lichtarmaturen aan de gevel van het huis (ca. 1920). 
  
Beplantingen: 

 Oostzijde (zijde van het Voorgazon (T1): en een kleur- en bloemrijke sierheesterbeplanting 
(Rododendron spec.) (ca. 1900); 

 Noord, west en zuidzijde: langs de kasteelmuren: gazonpad (br.ca. 2m), talud: ruiggras 
(aangelegd ca. 1950); 

 In de gracht komt veel lisdodde en riet voor. 
  

Het plein voor het huis vanaf het bordes.  
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Zicht op het voorplein vanuit het huis. 
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Deelgebied A2 Huispark oost  
Het gebied bestaat uit twee samenstellende onderdelen: 

 Voorgazon (T1), met U-vormige toegangsweg tot het hoofdhuis en grenzend aan het 
horecaterras van de Oranjerie;  

 Dwarslaan (L4), een dubbele beukenlaan die haaks staat op de as tussen Hoofdhuis en 
Poortvleugel. 

 
 
De aanleg op het Voorgazon (T1) bestaat uit: 
 
Wegen en paden: 

 Een U-vormige toegangsweg naar het hoofdhuis (aangelegd ca. 1951); 

 Voor de oranjerie dat in gebruik is als restaurant ligt een terras met horecafunctie 
(aangelegd ca. 1951 en 2014); 

 Een pad langs de gracht, dat als kortste route is aangelegd voor het personeel tussen huis 
en dienstgebouwen (aangelegd ca. 1920). 

 
Beplanting: 

 Groep Metasequeoia (2 st) (huidige bomen ca. 1980); 

 Verschillende beuken in bosvakken ter weerzijden van het Voorgazon (>100jr); 

 Twee taxushagen (aangeplant ca. 1920,), oorspronkelijk als de ‘groene aankleding’ van de 
Automobilvorfahrt (T1) met coulissen van geschoren hagen (actuele situatie is incompleet); 

 Een snoeivorm van Taxus (aangeplant ca. 1900); 

 Een klein rond beplantingsvak met pioenrozen als kleur en bloem accent (aangelegd ca. 
1951); 

 Een coniferenborder (aangeplant ca. 1920). 
 
Bruggen en tuinsieraden: 

 2 st borstbeelden op pedestals (18e eeuw, huidige locatie ca. 1951); 

 2 st ornamentele verlichtingsarmaturen (ca. 1920, huidige locatie ca. 1951); 

 Borstbeeld van Wilhelm II (huidige locatie ca. 1951, oorspronkelijk op gesteld ter plaatse 
van het huidige Mausoleum);  

 Nb. de oorspronkelijk aanwezige zonnewijzer is in twee delen bewaard gebleven; de sokkel 
staat nu in de Auguste Victoria Garten (T4) met een nieuwe zonnewijzer erop; de 
oorspronkelijke zonnewijzer ligt in incomplete en beschadigde toestand in de kelder van de 
Poortvleugel; 

 Nb. de ‘Schwebebrücke’ ontbreekt momenteel; deze brug gaf vanaf het Voorgazon toegang 
de parkaanleg ten zuiden van het huis en is belangrijk in de beleving van de sequentie van 
vijvers in Landschapsstijl. 

De Dwarslaan (L4) is een dubbele beukenlaan en bestaat uit: 
 
Boombeplanting: 

 De westelijke twee rijen beuken vormen de oorspronkelijke Dwarslaan uit de 18e eeuw, 
momenteel staan hier twee rijen jonge beuken in laanverband. De huidige laanbomen zijn 
aangeplant ca. 1980 en zijn in boomtechnisch opzicht erg slecht van kwaliteit; de aanplant 
is gedaan met inferieur plantmateriaal en de bomen ontwikkelen zich niet zodanig dat er 
een evenwichtig laanbeeld met toekomstwaarde ontstaat;  

 De oostelijke twee rijen beuken zijn geplant ca. 1951, waardoor een in totaal vier rij-ige 
aanplant ontstond; De benodigde ruimte voor deze verdubbeling ging ten koste van de 
Middenwei en het balkon de “halve maan” met het panoramisch zicht over de Middenwei.  

 Op de plek waar de hoofdas vanuit het huis richting de Poortvleugel de laan kruist zijn in 
plaats van beuken enige linden geplant (aanplant ca. 1980). 

 Tussen beide lanen ligt een brede grasstrook. 
 
Wegen en paden: 

 De hoofdtoegangsweg ligt in de brede grasstrook tussen beide lanen, asymmetrisch in het 
profiel van de Dwarslaan (L4) (aangelegd ca. 1905, oorspronkelijk lag deze weg ‘open’ 
naar de Middenwei) (verharding: gemalen kalkzandsteen);  

 Padfragment in het zuidelijke deel van de oostelijke laan bomen (onderdeel deel van het 
oorspronkelijke pad uit de 18e eeuw); Nb. het deel van dit pad ter hoogte van het 
Voorgazon (T1), is in 1951 verwijderd. 
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Zichtlijn vanaf het huiseiland op het mausoleum. 
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Deelgebied A3 Huispark noord 
Het Huispark noord betreft de aanleg tussen de gracht om het hoofdhuis en de Molenweg. De 
aanleg is samengesteld uit drie deelgebieden, verschillende tuinsieraden en gevarieerde 
beplantingen. De hoofdopzet van de huidige aanleg met de centrale as, is ontstaan omstreeks 
1800 naar ontwerp van H. van Lunteren, maar is in de eerste helft van de 20e eeuw aangevuld 
met nieuwe tuindelen die het huidige beeld bepalen. Hoofdmoment in de noordelijke zichtas is 
momenteel het Mausoleum van Wilhelm II. 
De zichtas kent haar oorsprong in de 18e eeuw als hoofdtoegangslaan in de aanleg in 
geometrische stijl. Deze toegangslaan omstreeks 1800 gewijzigd in een open zichtas in 
landschapsstijl. De zichtas is door Wilhelm II onderverdeeld in verschillende tuinen, waarbij het 
zicht op maaiveld-niveau vanwege veiligheid en privacy is dicht geplant met rododendrons 
(Rododendron Wall).  
De zichtas is na 1950 geleidelijk ook dichtgegroeid met bomen waardoor de as sterk aan 
belevingswaarde heeft ingeboet. De zichtas zet zich buiten het huidige blikveld buiten plangebied 
door in het recreatiepark ‘Het Rosarium’ (tussen de Molenweg en de Dorpsstraat) en (ten 
noorden van de Dorpsstraat) de ‘Gezichtslaan’. 
 
De parkaanleg in deelgebied Huispark Noord bestaat uit drie deeltuinen die zijn gesitueerd langs 
de as: 

 Gazon met resten van de harpvormige tuinaanleg (aanleg in Neobarokstijl ca. 1901 -1905), 
oude bomen (aanplant 18e en 19e eeuw) met Mausoleum met het stoffelijk overschot van 
Wilhelm II (bouwjaar 1942) tegen de Rododendron Wall (aanleg ca. 1919); 

 Heinrich Garten (aanleg ca. 1929); 

 Aanvullend is er een kleine privétuin van de vml. tuinbaas bij de dienstwoning in het meest 
westelijke deel van de Oranjerie (zie verder deelgebied B1). 

 
Wegen en paden: 

 Een wandelpad langs de gracht (aanleg deels 1901-1905 als onderdeel van de harpvormige 
tuin en deels ca. 1950);  

 Het pad dat hier aansluit op de dienstbrug over de gracht is aangelegd omstreeks 1980 als 
nieuwe (dienst)route van het hoofdhuis naar de bijgebouwen omdat het bestaande pad 
vanwege de nieuwe tuinaanleg bij de woning voor de toenmalige tuinbaas opgeruimd 
werd; 

 Het wandelpad langs het Mausoleum dat zich voor het gebouw verbreed tot een pleintje 
(aanleg 1942); 

 Restant van het Kerkenpad in de Heinrich Garten (aanleg ca. 1800). 
 
Tuinsieraden: 

 Sculptuur ‘Waternimf Undine en de visser’ (geplaatst ca. 1925); 

 Sculptuur ‘Adelaar’, op sokkel (geplaatst ca. 1970); 

 Sculptuur ‘Amazone’ op stenen basement (geplaatst ca. 1925); 

 Grafstenen hondengraven, 4 st (geplaatst ca. 1949; nb. oorspronkelijke locatie 
hondengraven achter in het Pinetum (T6) tegen de Molenweg); 

 Gedenksteen prins Heinrich (geplaatst 1929). 
 

Beplantingen: 

 Een gevarieerde collectie oude loof- en naaldbomen uit de 18e en 19e eeuw, die deels terug 
gaan op het voorplein in geometrische stijl, deels op de open zichtas in landschapsstijl en 
deels van recente datum zijn; 

 Grote groepen rododendrons, die teruggaan op de Rododendron Wall (aanleg 1919) en de 
Heinrich Garten (aanleg 1929); 

 Resten van sierheester groepen ter weerszijden van met voormalige harpvormige 
tuinaanleg (aanleg ca 1901-1905) met coniferen, rododendrons en andere sierheesters. 

 
In de actuele toestand maakt de aanleg als geheel een schrale, futloze en enigszins 
verwaarloosde indruk. De Heinrich Garten achter het Mausoleum is zelfs verwaarloosd, de 
gedenksteen overwoekerd en de (ruimtelijke) beleving wordt bedorven door en recent 
aangelegde greppel. Het Kerkenpad is nagenoeg verdwenen. 

De gedenksteen van prins Heinrich in de Heinrich-Garten. 
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Zichtlijn vanuit het huis richting het voormalige Kalverhok, de zichtlijn is nagenoeg geheel dichtgegroeid. 
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Deelgebied A4 Huispark west 
Het Huispark west betreft de tuin- en parkaanleg aan de westzijde van het hoofdhuis tot aan de 
bospercelen in het Buitenpark. De hoofdopzet van de huidige aanleg, overwegend in 
landschapsstijl, is ontstaan omstreeks 1800 naar ontwerp van H. van Lunteren, maar bevat 
enkele oudere elementen die terug gaan op de aanleg in de late middeleeuwen en de 17e en 18e 
eeuw. 
Het hoofdthema van de parkaanleg betreft een overgang van het hoofdhuis naar het omringende 
(park)bos en heeft een eenvoudig landschappelijk karakter (een aanleg in geometrische stijl en 
bloemvakken ontbreken). Het hoofdmoment bestaat momenteel uit het gazon en de 
Hertenkamp. 
 
Het deelgebied bestaat uit de samenstellende onderdelen: 

 Het gazon ten westen van de gracht (aanleg ca 1800); 

 De vijver met resten van parkaanleg in de omgeving van het voormalige Kalverhok (bouw 
ca. 1800 afgebrand 1957);  

 De Hertenkamp met dierenverblijf (stal) (aanleg ca. 1950 en ca. 1990); 

 Het Oude Kerkenpad langs de Hertenkamp (aanleg late-middeleeuwen en verwerkt in de 
aanleg in Landschapsstijl omstreeks 1800). 

 
Wegen en paden: 

 Het Oude Kerkenpad (huidige vorm ca 1800);  

 Nb.1. Het Oude Kerkenpad is als enige pad in dit parkdeel bewaard gebleven; 

 Nb.2. het Kerkenpad is als functioneel pad voor omwonenden omstreeks 1800 verplaatst 
naar het gebied achter de Hertenkamp). 

 
Vijvers: 

 Nabij het voormalige Kalverhok ligt een vijver (huidige vorm ca. 1800), die onderdeel is van 
de serie vijvers, die samen met de gracht rond het huis, een romantische beek door een 
arcadisch parkbos verbeeldt. Dit specifieke deel van de serie vijvers voert terug op een 
middeleeuwse waterloop die fungeerde als afwatering van de gracht rond het huis. 

 
Hekwerken en tuinsieraden: 

 Gaashekwerk rond de Hertenkamp (niet historisch, ca. 1990); 

 Nb.. het Kalverhok ontbreekt sinds 1957. 
 
Beplantingen: 

 Een gevarieerde collectie oude loofbomen uit de 18e en 19e eeuw en deels van recente 
datum, in een opzet die deels terug gaan op de aanleg uit de late middeleeuwen, 
geometrische stijl en landschapsstijl. 

 
Tot na WOII bestond het hoofdmoment van dit parkdeel uit twee zichtlijnen vanuit het huis over 
de vijver op het niet meer aanwezige Kalverhok (een sierbouwwerk in Neogotische stijl, gebouwd 
ca. 1800, afgebrand in 1957) en het zicht op een dierenweide (nu ingericht als Hertenkamp) naar 
de dienstwoning Capanella (zie verder deelgebied C4). 
De aanleg rond het gazon met diverse boomgroepen is goed bewaard gebleven. Fraai zijn de 
Tamme kastanje en de groep Linden. Een recent geplante grote groep Paardenkastanjes 
blokkeert vanuit het huis de zichtlijn richting Capanella. De parkaanleg omgeving van de vijver 
heeft geen paden meer en is verbost. Het Kalverhok ontbreekt in de actuele situatie. 
Het Hertenkamp bevat een dierenverblijf (bouw ca. 1990), dat wordt gebruikt als stal voor 
paarden en damherten en wordt omgeven door een functioneel, niet fraai gaashekwerk (ca. 

1990). In de Hertenkamp staat een aanzienlijke hoeveelheid oude loofbomen. Door de grote 
hoeveelheid beesten is er verder nauwelijks vegetatie aanwezig. De huidige Hertenkamp is veel 
groter dan de dierenweide uit de aanleg tussen 1800-1950. Het parkgebied met de vijver rond 
het Kalverhok is gedeeltelijk bij de Hertenkamp getrokken. Ook een stukje van het Oude 
Kerkenpad is bij de Hertenkamp getrokken. 
 
Door het ontbreken van de twee zichtlijnen en de verboste aanleg rond het voormalig Kalverhok 
en de deels verlande vijver heeft de tuin- en parkaanleg in dit deelgebied sterk aan 
belevingswaarde, cultuurhistorische aspecten en beplantingskwaliteit ingeboet. Hoewel de 
Hertenkamp pas na WOII werd ingericht vormt het een door het publiek gewaardeerde attractie. 
  

Het hertenkamp met op de achtergrond het huisje Capanella. 
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Zichtlijn in Huispark zuid op het huis. 



85 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 

Deelgebied A5 Huispark zuid  
Samenstellende onderdelen: 

 Parkbos met zuidelijke vijvers; 

 Hermogarten; 

 Auguste Victoria Garten (rozentuin); 

 Houthakkersplaats. 

  
Het Huispark zuid betreft de tuin- en parkaanleg aan de zuidzijde van het hoofdhuis tot aan de 
Achterweide in het Buitenpark. De hoofdopzet van de huidige aanleg, overwegend in 
landschapsstijl, is ontstaan omstreeks 1800 naar ontwerp van H. van Lunteren, die enkele oudere 
elementen die terug gaan op de aanleg in de late middeleeuwen en de 17e en 18e eeuw in zijn 
ontwerp inpaste. 
 
Het parkaanleg in het deelgebied Huispark zuid heeft drie hoofdthema’s:  

 Een serie vijvers die in combinatie met het omringende bosgebied en diverse open ruimten 
de uitstraling heeft van een romantische beek door een arcadisch parkbos (ca. 1800); 

 De grote zichtas (18e eeuw, met later aanpassingen), vanuit het huis naar de Achterweide 
die dwars door het parkgebied in nood zuid richting is gesitueerd. 

 Een rozentuin (oorspronkelijke aanleg ca. 1905 en gewijzigd ca. 1920, gerestaureerd ca. 
2010), die als losse tuin in geometrische stijl is ingepast in het parkgebied in landschapsstijl 
(in de aanleg van Van Lunteren ca. 1800 ligt hier een kleine, door wandelpaden omgeven 
akker). 

 
Ander bijzondere plekken/elementen in het Huispark zuid zijn: 

 De houtplaats, waar Wilhelm II de gekapte bomen zelf verwerkte; momenteel met een niet 
historische schuur (bouw ca. 1980); 

 De oude Lariks als markante solitaire boom. 
 
Vijvers: 

 Een langgerekte slingervijver, die bestaat uit twee lange maar los van elkaar liggende delen 
(aanleg ca. 1800; een vergraving van drie vijvers in geometrische stijl). 

 
Wegen, paden en bruggen: 

 Het wandelpad in de Zuidlaan (L5) langs de gracht van het huis, die in opzet dateert uit de 
17e / 18e eeuw en door Van Lunteren in de aanleg in Landschapsstijl is ingepast; 

 Door het beukenbos ligt een enigszins slingerend wandelpad, dit pad is een 
vereenvoudigde of rechtgetrokken versie van het wandelpad dat de wandelaar 
oorspronkelijk langs de oevers van de vijvers voerde; 

 Het Huispark zuid is toegankelijk vanuit de Dwarslaan (L4) via een brug over de vijver, de 
huidige brug is functioneel en kent geen markante of specifieke vormgeving; 

 Het gebied sluit middels een markante vormgegeven brug (bouw tweede kwart 20e eeuw) 
aan op de parkaanleg nabij het voormalige Kalverhok; 

 Het eilandje in de oostelijke slingervijver wordt ontsloten door twee bruggen (het eiland 
dat is aangelegd ca 1800 was oorspronkelijk niet ontsloten; de eerst brug is aangelegd ca 
1905 en de tweede brug ca 1980; de huidige bruggen zijn in 2014 geheel vernieuwd en 
kennen een eenvoudige functionele vormgeving zonder leuningen); 

Alle paden in dit deelgebied zijn van het type zandpad met uitzondering van de paden in de 
Auguste Victoria Garten (T4), die bij de restauratie van 2010 van witte schelpen zijn voorzien; 
Nb. de brug die het parkdeel aansloot op het huis (ten tijde van de bewoning door Wilhelm II 
was dit de Schwebebrücke) ontbreekt momenteel. 
 
Hekwerken en tuinsieraden: 

 In de Auguste Victoria Garten (T4) staan diverse historische zitbanken (ca. 1925), en 
zonnewijzer (dat. onbekend, nb. de sokkel afkomstig is van het bloemenperk van de 
Automobilvorfahrt), en een pergola (huidige vorm ca. 2010); De rozentuin wordt omgeven 
door een laag gaashekwerk (ca. 2010); om het wild uit de tuin te weren. 

 
Beplantingen: 

 Centraal lig een beukenbos met een zeer gevarieerde leeftijdsbouw (van 10 tot 200jr.), 
deels is het een open hallenbos (4); Een gevarieerde collectie oude loofbomen uit de 19e, 
20e eeuw en deels van recente datum, langs de oevers van de serie vijvers in 
Landschapsstijl; op de oevers van de vijvers is tevens veel opslag en ruigte aanwezig; 

 De Zuidlaan (L5, beuken) langs de gracht om het huis (18e eeuw, geheel verjongd in 
2013); 

 Een oude solitaire Lariks in de beukenhal; 

 De Auguste Victoria Garten (T4) omgeven door een brede rand Rhododendrons (ca. 1905, 
ca. 1920; ca 2010 gerestaureerd en opnieuw beplant). 

 
Hoewel de ruimtelijke opzet en structuur van het gebied in hoofdopzet goed bewaard is 
gebleven, heeft de aanleg door algehele verschraling, achterstallig beheer, vereenvoudig van het 
padenpatroon en de afwezigheid van de Schwebebrücke sterk aan ruimtelijke samenhang en 
belevingswaarde ingeboet.  
Zo is de beleving van de vijvers als ‘beekloop’ momenteel nauwelijks mogelijk omdat de 
oorspronkelijke wandelpaden deels ontbreken. Ook de dichte wal van Rhododendron's om de 
Auguste Victoria Garten (T4) blokkeert het zicht op de waterpartijen en ontneemt hiermee de 
beleving. Het beukenbos in het hart van het gebied is een saai monotoon bos geworden waar je 
dwars door heen kijkt en waar de oorspronkelijke opzet met een afwisseling van open en 
besloten ruimten niet meer aanwezig is. 
Uitzondering hierop vormt de Auguste Victoria Garten (T4), die in 2010 door de inzet van 
vrijwilligers is gerestaureerd. Hoewel de tuin er in het algemeen momenteel goed uit ziet, zijn er 
verschillende wensen om de inrichting verder te verbeteren; qua beplanting, tuinornamenten 
(bijv. een betere pergola) en er is behoefte aan een electra- en waterpunt. Daarnaast ligt de 
Auguste Victoria Garten (T4) verscholen in het parkbos en is voor de bezoekers lastig te vinden. 
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Zicht op de achterweide vanuit de Auguste Victoria garten. 
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Analyse en waardering cluster Huispark als geheel 
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 
onderhoudsgraad het hoogste is geweest. Het Huispark onderscheidt zich van het Buitenpark 
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 begrenzing 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, boomgroepen, sierheesters, 
grasvelden en gazons en tuinsieraden (ornamentele bruggen, priëlen en gebouwen). Het 
hoofdmotief van de aanleg, vermoedelijk naar ontwerp 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 beheerperiode 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 geometrische entree in de as 
van het huis over de Middenwei met een nieuw voorplein. Meijers ging in zijn plan voorbij aan de 
gelaagde geschiedenis van het park en de landschapsarchitectonische opzet van Van Lunteren 
om middels eengebogen toegangsweg door akkers en weilanden het huis te benaderen. Meijers 
plan werd slechts ten dele uitgevoerd. Alleen het nieuwe voorplein werd gerealiseerd. In 
combinatie met het beplanten van de rijweg langs de westelijke zijde van de Middenwei, waarbij 
het balkon de “halve maan” werd verwijderd (deelgebied C1), boette 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 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 inrichtingselementen (zoals de clusterverbindende 
zichtlijnen en rondwandelingen). Hierdoor is de hoofdstructuur momenteel in haar voortbestaan 
bedreigd. 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van het Huispark als geheel is hoog. 
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3.4.2 Cluster B Dienstterreinen 
 
Ontwikkelingsgeschiedenis 
In de eerste aanleg bevonden de dienstgebouwen zich op de omgrachte voorburcht (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 buitengracht. 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 varkensstal afgebroken en vervangen 
door de garage met losstaande klokkentoren naar ontwerp van architect F.G. Fliersma. Ook het 
kantoortje voor de hoofdtuinman in de moestuin is vermoedelijk in deze periode gebouwd. 
In de na-oorlogse periode verloor de moestuin grotendeels zijn functie en werden 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. Met de ontwikkeling van de garage met aanbouw van een kas tot 
tentoonstellingsruimte in 2015, met als thema ‘Nederland in WOI’ is besloten ook de buitenruimte 
in dit thema te betrekken. Gedurende de looptijd van de tentoonstelling wordt het veld tegenover 
de kas ingezaaid met klaprozen. De klaproos, ofwel poppy, staat symbool voor de miljoenen 
slachtoffers op de slagvelden en in de loopgraven langs het front. Het klaproosveld brengt de 
bezoekers van de tentoonstelling op een ‘parkachtige wijze’ de slachtoffers op de slagvelden 
onder de aandacht. 
Het Chalet is sinds 2016 in gebruik door organisatie Museum Huis Doorn ter vervanging van de 
Poortvleugel die gerestaureerd wordt. 
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie bestaat cluster B Dienstterreinen uit de deelgebieden en samenstellende 
onderdelen: 

 B1 Buitenruimte oranjerie; 

 B2 Buitenruimte dienstgebouw ‘Het Chalet’; 

 B3 Boerenlaan; 

 B4 Moestuin; 

 B5 Buitenruimte bij garage en vml. werkterrein. 
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Deelgebied B1 Buitenruimte oranjerie 
De Oranjerie is gebouwd in 1792 als koetshuis/oranjerie, verbouwd in 1838 en omgebouwd tot 
gastenverblijf omstreeks 1920. Het is momenteel in gebruik als restaurant/vergaderlocatie. Het 
westelijk uiteinde van het gebouw bevat sinds de jaren ’50 een dienstwoning, met een 
bijbehorende privétuin.  
Het gebouw ‘de Oranjerie’ is georiënteerd op het Voorgazon (T1) en is daarmee vanuit het huis 
het beeldbepalende gebouw in het cluster Diensterreinen. 
Naast bezoekers van het museum en het park komen ook de bewoners van Doorn en omgeving 
naar de Oranjerie om onder andere te genieten van de prachtige locatie en het terras aan de 
zuidzijde van het gebouw dat uitkijkt op het Voorgazon (T1) en het Huis. 
 
De buitenruimte rond dit gebouw bestaat uit de volgende elementen: 

 Terras aan de zuidgevel van de oranjerie; direct zichtbaar vanuit het huis en vanaf het 
Voorgazon (T1), de gevel is van oudsher representatief aangekleed met kuipplanten en 
gevelbeplanting (huidige terrasverharding aangelegd in 2015, oude klinkers, kleur: 
roodbruin); 

 Parkeerplaats (een niet nader ingericht verhardingsvlak, in 2015 verhard met gemalen 
kalkzandsteen);  

 Grasveld met solitaire bomen en een heestergroep, belangrijk in de ruimtelijke beleving van 
het Voorgazon (T1) 

 Beukenhaag (hoogte ca. 1,20m.), die een scheiding vormt met buitenruimte om het Chalet; 

 Privé tuin bij de dienstwoning; 

 Lichtarmatuur (klassiek model, ca. 1950). 
 

De oranje met terras. 
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Deelgebied B2 Buitenruimte dienstgebouw ‘het Chalet’ 
Het gebouw Chalet is in 1838 gebouwd als koetshuis en in 1920 onder Wilhelm II uitgebreid met 
een woning. Het Chalet dient tegenwoordig als opslagplaats en bevat ook een dienstwoning.  
Het gebouw staat parallel aan de Boerenlaan (L3), waardoor er sprake is van een grote 
ruimtelijke samenhang met de deelgebieden Boerenlaan (L3), Moestuin (T3) en de buitenruimte 
bij de garage/voormalige werkterrein. 
 
De buitenruimte rond dit gebouw bestaat uit de volgende elementen: 

 Het pad tussen het Chalet en de Moestuin (T3), in het verlengde van de Boerenlaan (L3) 
(in oorsprong uit de 17e en 18e eeuw); 

 pleintje aan de westzijde met een solitaire boom in een rond perk; 

 Beukenhaag (hoogte ca. 1,20m.), die een scheiding vormt met buitenruimte om de 
Oranjerie; 

 Verkeersborden en betonnen bollen langs de weg; 

 Parkeerplaats voor bewoner. 
 

Het Chalet vanaf de noordzijde. 
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Deelgebied B3 Boerenlaan 
De Boerenlaan (L3) is een onderdeel van parkaanleg in geometrische stijl en is hiermee één van 
de oudste delen van het park. De Boerenlaan (L3) sluit aan op de Toegangsweg naar de Poort bij 
het gemeentehuis/dorpskerk. Het pad is daarom van oudsher belangrijk als route voor het 
personeel; mede omdat de laan niet zichtbaar is vanuit het Huis. Vanuit de Boerenlaan (L3) is er 
een prachtig zicht over de Middenwei. 
De Boerenlaan (L3) is een beplant met beuken in een smal profiel. De beuken zijn inmiddels op 
leeftijd een zeer kwetsbaar voor worteldruk. Vanwege dit smalle profiel is de laan buiten gebruik 
gesteld voor auto’s en vrachtwagens.  
 
De gebied Boerenlaan (L3) bestaat uit de volgende elementen: 

 Beukenlaan met een wandelpad en grasbermen; 

 Afsluiting voor autoverkeer met houten paaltjes; 

 Een lichtarmatuur (klassiek model, ca. 1950). 
 
 

De Boerenlaan met zicht richting de garage. 
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Deelgebied B4 Moestuin 
De Moestuin (T3) is in de 17e/18e eeuw al op de huidige locatie aangelegd. Tussen 1903 en 1907 
is de inrichting ingrijpend vernieuwd met tuinmuren, kassen, een werkschuur, koude en 
broeibakken en een nieuwe vakkenindeling. Hiervan zijn actuele situatie slechts restanten van 
bewaard gebleven. Recent is de sterk verwaarloosde en in onbruik geraakte tuin opgeschoond 
waarbij een hoog uitgegroeide coniferenhaag aan de zijde van het Chalet is verwijderd. 
 
In het actuele situatie is de Moestuin (T3) nog slechts voor een klein deel als zodanig in gebruik. 
Dit deel, aan de noordzijde van de tuin, wordt beheerd door vrijwilligers. Het grootste deel van 
de Moestuin (T3) is recent ingericht als boomgaard en klaprozenveld, behorend bij de 
tentoonstelling ‘Nederland in de Eerst Wereldoorlog’ in het museumpaviljoen in de voormalige 
garage (aanleg 2014; ontwerp B. Kuipers, RVB Atelier Rijksbouwmeester). 
 
De inrichting van de Moestuin (T3) bestaat uit de volgende elementen: 
 
Beplantingen: 

 Taxushaag; 

 Moestuinstrook, met moesgewassen en bloemen; 

 Fruitbomen in gras,  

 Veld met klaprozen; 

 Gazon. 
 
Bouwkundige elementen; 

 Werkschuur/tuinhuis; 

 Restanten tuinmuur westzijde; 

 Restanten tuinmuur noordoostzijde; 

 Koude bakken (in slechte staat). 
 
De in onbruik geraakte Moestuin (T3) met haar vervallen bouwkundige elementen heeft bij de 
recente opschoning een groot deel van haar kenmerkende beslotenheid verloren. De tuin ligt 
hierdoor erg ‘open’ in de aanleg en heeft als zodanig in belevingswaarde sterk ingeboet. 
  

De moestuin gezien vanaf de garage. 
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Deelgebied B5 Buitenruimte bij garage en vml. werkterrein 
In dit deelgebied staat de voormalige garage (recent is gerestaureerd en uitgebreid), die is 
ingericht als museumpaviljoen. Het museum is gewijd aan ‘Nederland in de periode van de Eerste 
Wereldoorlog’. Het gebouw wordt geëxploiteerd door Stichting tot beheer van Huis Doorn. 
De glazen uitbouw staat in het voormalige werkterrein dat oorspronkelijk achter de garage lag en 
door muren was omsloten (uit het zicht). De muren zijn in de tweede helft van de 20e eeuw 
verdwenen en het terrein is momenteel ingericht als gazon. 
De buitenruimte om het gebouw heeft een aantal elementen die terug grijpen op het voormalige 
gebruik als garage en elementen met betrekking tot het huidige gebruik als museumpaviljoen.  
 
Het gebied kent volgende inrichtingselementen: 
 
Bouwkundige elementen 

 Garage met Klokkentoren (bj. 1928) en glazen tentoonstellingspaviljoen (bj. 2014) 

 Betonnen blokken langs de Boerenlaan (L3) ter wering van autoverkeer. 
 
Paden en wegen: 

 Het garageplein aan de oostzijde van het gebouw (klinkerverharding, vernieuwd in 2015); 

 Een ontvangstplein en een omringend pad aan de zuid- en westzijde voor bezoekers 
(betontegels en een halfverharding van gemalen kalkzandsteen, aanleg 2015); 

 
Beplantingen 

 Bomen: beuken die behoren tot het laanverband van de Boerenlaan (L3) 

 Bloembakken met eenjarige beplantingen  

 Gazon. 
 
Tuinsieraden: 

Moderne houten zitbanken (2015); 

 Vlaggenmasten; 

 Een lichtarmatuur (klassiek model, ca. 1950). 
  
 

De garage met het museum. 
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Analyse en waardering cluster dienstterreinen als geheel 
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 afgewikkeld. 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 hoofdstructuur 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.  
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van het cluster Dienstterreinen als geheel is hoog. 
 
 

Vanaf de garage gekeken naar het Chalet en de oranjerie. 
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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 deelgebieden C2 en C3 inclusief 
de korenmolen opgenomen worden in de parkaanleg. De rondwandeling verbond alle aanwezige 
elementen zoals houtwallen, bosopstanden, parkbos, weiland en bouwland tot een 
samenhangend landschapspark. Het zichtlijnenstelsel wordt uitgebreid en vanaf de 
rondwandeling door het Buitenpark 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, deelgebied 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 het balkon de “halve maan” 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 Gerardus van Noordt 
nieuwe onderdelen voor het Buitenpark. Zo worden in samenhang met de plaatsing van het 
omgrenzende hekwerk de entrees tot Huis Doorn in 1919-1920 aangepast. Bij de noordoostelijke 
entree wordt een gesloten nieuwe poort gebouwd (deelgebied C1) en aan de Langbroekerweg 
wordt het huidige Poortgebouw (deelgebied C1) geplaatst ter vervanging van de tuinmanswoning 
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 leidden tot het opheffen van de tennisbaan en het sluiten van 
de noordoostelijke entree. 
Een ingrijpende verandering betrof het beplanten van de rijweg langs de westelijke zijde van de 
Middenwei waarbij het balkon de “halve maan” 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 Buitenpark 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. 
 

Huidige situatie 
In de huidige situatie bestaat cluster C Buitenpark uit de deelgebieden en samenstellende 
onderdelen: 

 C1 Buitenpark oost; 

 C2 Molenwei; 

 C3 Buitenpark zuid; 

 C4 Buitenpark west; 

 C5 Buitenpark noord. 
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Toegangsweg vanaf de poortvleugel richting het huis.  
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Deelgebied 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. 
  
Het Buitenpark oost betreft de oostzijde van het landgoed. Het gebied ligt tussen de noordelijke 
poort, het Poortvleugel, de Molenwei, de Dwarslaan (L4) en de Boerenlaan (L3) in. Het gebied 
heeft een aanleg overwegend in landschapsstijl, die is samengesteld uit bossen, bossingels, 
lanen, weiden en diverse bouwwerken met een ornamenteel landgoedkarakter. 
De parkaanleg is sinds ca. 1800 overwegend in Landschapsstijl, maar bevat oudere elementen 
die teruggaan op het middeleeuwse ontginningslandschap en de aanleg in geometrische stijl uit 
de 17e en 18e eeuw. 
De aanleg is ca. 1950 gewijzigd door de toevoeging van een diagonaal pad tussen en 
Poortvleugel en de dienstgebouwen. 
Het huispark oost is de hoofdentree van het gehele landgoed en bevat de belangrijkste 
toegangswegen tot het huis en de dienstgebouwen. Er zijn twee hoofdentree’s, die beide in 
aanleg terug gaan tot de middeleeuwse situatie; één ornamentele Toegangspoort bij de kerk /
gemeentehuis in het centrumgebied van Doorn en één in de as van het huis door de Poortvleugel 
bij de Langbroekerweg. Beide toegangswegen voegen zich bij elkaar tot een licht gebogen weg 
die de bezoeker door de weiden voert naar het hoofdhuis.  
 
Hoofdmomenten zijn:  

 De hoofdsas van het huis naar de Poortvleugel; 

 Het entreemoment bij de Poortvleugel (bj.1920);  

 Het entreemoment bij de toegangspoort bij de kerk/gemeentehuis (bj.1920);  

 De Kapel (bouw in huidige vorm: ca. 1815-1840) als decoratief element in de 
rondwandeling;  

 De Duiventoren (bouw ca. 1840) als decoratief element in de Duiventorenwei;  

 De zichtlijn van de Middenwei naar de kerk van Doorn (ca. 1980). 
 
Het Huispark oost is samengesteld uit vier deelgebieden: 

 De Middenwei en de Duiventorenwei (ca. 1810-1829); 

 Het bosgebied ten noorden van de Poortvleugel (ca. 1810-1829); 

 De bossingel met wandeling ten zuiden van de Poortvleugel (ca. 1810-1829); 

 Het tuinaanleg rond de Poortvleugel (bouw ca. 1920) (gebied tussen de Langbroekerweg, 
achter de Kapel langs, Middenwei en Duiventorenwei). 

 
 

De Middenwei en de Duiventorenwei bestaan uit: 
 
Beplantingen: 

 Het gras in de weiden is in modern agrarisch gebruik (verpacht) en wordt (zwaar) bemest; 

 Solitaire Eiken en Ceders aan de noordkant van de Middenwei; 

 Een gemengde haag (snoeihoogte ca. 1 meter) langs de weg tussen beide weiden. 
Paden en wegen: 

 De gebogen toegangsweg richting het Huis (halfverharding: gemalen kalkzandsteen); 
 
Bouwkundige elementen: 

 Duiventoren (bouw ca. 1800, gewijzigd ca. 1920 en ca. 1990). 
 
Tuinsieraden: 

 Lichtarmatuur; achter de kapel staat een restant van een historische armatuur (2e kwart 
20e eeuw); 

 Lichtarmaturen klassiek model (geplaatst ca. 1950). 
 
Hekwerken: 

 Veerasters rondom de Middenwei en Duiventorenwei. 
 
 
Het noordelijk bosgebied bestaat uit: 
 
Beplanting: 

 Beukenbos (noordelijk deel) en gemengd loofbos (omgeving Kapel); 

 Diverse solitaire bomen en grote heesters in gras (omgeving Kapel); 

 Restanten van een beukenlaan langs de toegangsdreef; 

 Grasstrook als zichtbaan tussen de Middenwei en de Kerk van Doorn met ‘hagen’ van 
Krentenboompjes. 

 
Bouwkundige elementen: 

 Toegangspoort (huidige poort: ca. 1920). 
 
Tuinsieraden: 

 Lichtarmaturen klassiek model (geplaatst ca. 1950). 
 
Paden en wegen: 

 Toegangslaan (L1) (halfverharding: gemalen kalkzandsteen); 

 Diagonaal pad tussen de Poortvleugel en Dienstgebouwen (halfverharding: gemalen 
kalkzandsteen). 

 
Hekwerken: 

 Een gaashekwerk met puntdraad dat het park van Huis Doorn omsluit. 
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Zicht op de duiventil in de Duiventorenweide vanaf de noordelijke toegangslaan.  
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De Bossingel met wandeling ten zuiden van de Poortvleugel bestaat uit: 
 
Beplantingen: 

 Gemengd loofbos met enkele naaldbomen; 

 Diverse solitaire bomen in gras dan wel heesters; 

 Sierheesters; 

 Grasvelden en grasbermen; 

 Verruigde grasvlakken. 
 
Paden en wegen: 

 Een pad dat zich ter hoogte van het dichtgegroeide zicht op de Molenwei splitst en eindigt 
bij de Dwarslaan (L4) en bij de Achterweide. 

 
Hekwerken: 

 Een gaashekwerk met puntdraad dat het Park Huis Doorn omsluit. 
 
 
De tuin bij het Poortvleugel bestaat uit: 
 
Beplanting: 

 Diverse solitaire bomen in gras dan wel heesterplanten; 

 Heestergroepen; 

 Beukenhaag; 

 Gazon; 

 Privétuin bij de dienstwoning in het zuidelijke deel van de Poortvleugel. 
 
Bouwkundige elementen: 

 Poortvleugel; 

 Kapel; 

 De fietsenstalling ’Fahrradpilz’ (bouw ca. 1920). 

 Tuinsieraden: 

 Lichtarmaturen klassiek model (geplaatst ca. 1950); 

 Bank met afvalbak. 

 Museale onderdelen: 

 Informatieborden; 

 Fietsenstalling; 

 Vlaggenmasten. 
 
Paden en wegen: 

 Toegangslaan (L2) (halfverharding: gemalen kalkzandsteen); 

 Klinkerverharding achter het Poortvleugel; 

 Diagonaal pad richting de Toegangslaan (L1); 

 Pad evenwijdig aan het diagonale pad tussen de kapel en het Poortvleugel. 
 
Hekwerken: 

 Een historisch smeedijzeren toegangshek (geplaatst ca. 1920); 

 Een gaashekwerk met puntdraad dat het park van Huis Doorn omsluit. Zicht op de achterzijde van de Poortveugel vanaf het dwarspad.  
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Zicht op de verrommeling in de Molenwei. 
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Hoewel de ruimtelijke opzet en structuur van het Huispark oost in hoofdopzet goed bewaard is 
gebleven, heeft de aanleg door algehele verschraling van de beplanting, achterstallig beheer, het 
dichtgroeien van zichtlijnen en de na-oorlogse wijzingen in het padenpatroon, veel aan 
ruimtelijke samenhang en belevingswaarde ingeboet.  
Door de aanleg van het diagonale pad van de Poortvleugel naar de dienstgebouwen en het 
verwijderen van de tuin bij de Kapel is de aanleg essentieel aangepast en heeft de door Van 
Lunteren zorgvuldig ontworpen ruimtelijke opbouw langs de route bij het benadering van het 
hoofdhuis sterk gewijzigd. Ook voor het publiek is de routing door het park in de actuele situatie 
verwarrend. Daarnaast de Toegangspoort nabij de kerk/gemeentehuis sinds enige tijd gesloten, 
waardoor de een belangrijk hoofdmoment in de aanleg niet door het publiek kan worden beleefd. 
Tenslotte is de rondwandeling door het Buitenpark als zelfstandige route onderbroken geraakt en 
niet meer beleefbaar. 

Diverse hekwerken voor de paarden en op de achtergrond een paardenbak. 
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Vanaf het pad aan de zuidzijde van het buitenpark zicht op het hoofdhuis via de zichtlijn met aan beide zijden de 18e eeuwse eiken.  
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Deelgebied C2 Molenwei 
Het deelgebied Molenwei is in gebruik als paardenland en is niet opengesteld voor het publiek. 
Van oudsher hoort het gebied bij het landgoed Huis Doorn, maar het kent geen specifieke tuin- 
en parkaanleg, anders dan dat het vanuit de bossingel om de Duiventorenwei kon worden 
gezien. Oorspronkelijk stond aan de zuidzijde van het weiland de molen van Doorn met het 
bijbehorende Molenaarshuis. Deze elementen waren als een pittoresk tafereel vanaf het 
wandelpad door de bossingel zichtbaar. De molen behoorde oorspronkelijke tot de adellijke 
privileges, dus het zicht op deze gebouwen onderstreepte het adellijke en voorname karakter van 
het landgoed. De molen is al lang geleden afgebroken en het Molenaarhuis is onherkenbaar 
verbouwd. Het perceel waarop de molen en Molenaarhuis stonden, is niet in eigendom van het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
 
Het gebied bestaat momenteel uit twee samenstellende onderdelen: 

 Bosgebied bestaande uit beuken met een onderbegroeiing (ca. 1800, bij het park 
betrokken als Buitenpark); 

 Molenwei (datering: middeleeuwen), met geïmproviseerde paddocks, schuren, stalletjes ed. 
voor de paardensport en losse perceeltje beplantingen (ca. 1980-heden). 

 
Het bosgebied (ca. 1800, bij het park betrokken als Buitenpark) bestaat uit: 

 Boombeplanting: 

 Gemengd loofbos; 

 Rabattenbos met voornamelijk beuken en hulsten; 

 Doorgeschoten kwekerij van dennen; 

 Solitaire bomen in de bosrand ten zuidoosten van de weide.  
 
Paden: 

 Een pad vanaf de Dwarslaan (L4) richting de Molenwei. 
 
Water: 

 Een sloot langs de Achterweg en deels het bosgebied in. 
 
Hekwerken: 

 Een gaashekwerk met puntdraad dat Park Huis Doorn omsluit. 
 
 
De Molenwei (ca. 1810-1829 bij het park betrokken als Buitenpark) bestaat uit: 
 
Beplanting: 

 Diverse perceeltje naald- en loofbomen en opslag. 
 
Bouwkundige elementen: 

 Diverse bouwwerken t.b.v. stalling van paarden en opslag. 
 
Hekwerken: 

 Een gaashekwerk met puntdraad dat Park Huis Doorn omsluit. 
 
 

Deelgebied C3 Buitenpark zuid  
Het deelgebied Achterweide is, sinds de verlegging van de Achterweg in zuidelijk richting, een 
integraal onderdeel van de aanleg in landschapsstijl. Het pad dat om de wei loopt is een 
belangrijke schakel in de rondwandeling door het Buitenpark, maar is door een gebrek aan 
onderhoud gedeeltelijk verloren gegaan. Aan de noordzijde grenst het gebied aan de vijvers van 
het Huispark zuid. 
Hoofdmoment is de wandeling met zicht over de wei richting het Huispark. Een tweede belangrijk 
hoofdmoment is de zichtas naar het huis, die terug gaat op de aanleg in geometrische stijl uit de 
18e eeuw en is ingepast in de aanleg in landschapsstijl. 
 
Het gebied bestaat uit drie samenstellende onderdelen: 

 De aanleg op de Achterweide, als een open weide, met een globaal halfronde contour, 
omgeven door bospercelen; 

 Westelijk bosperceel, als een perceel loofhout met restanten van een rabattenbos;  

 Oostelijk bosperceel, als een perceel naaldhout (aanplant ca. 1980) (ca. 1810-1829 bij het 
park betrokken als Buitenpark). 

 
 
De Achterweide bestaat uit: 
 
Beplanting: 

 Bospercelen met gemengd loofhout met aan de oostzijde een parkachtige bosrand met 
enkele markante (vanwege soort en habitus) half vrijstaande bomen; 

 Monumentale solitaire eiken op de wei; 

 De wei is in modern agrarisch gebruik (verpacht) en wordt (zwaar) bemest; 
 
Water: 

 Een sloot langs de Achterweg; 

 Een vijver nabij de Auguste Victoria Garten (T4) in het Huispark zuid; 

 Een sloot in de zuidoostelijke hoek. 
 
Paden: 

 Een wandelpad langs de rand van de wei, vanaf de Dwarslaan (L4) in westelijk richting 
naar het rabattenbos; deels slecht begaanbaar en deels verdwenen. 

 
Hekwerken: 

 Veerasters rondom de weide en houten hekken om de solitaire bomen; 

 Een gaashekwerk met puntdraad dat het Park Huis Doorn omsluit; 

 Een afsluitbare poort voor onderhoudswerkzaamheden. 
 
 
Het westelijk bosperceel bestaat uit: 
 
Boombeplanting: 

 Loofbos als rabattenbos met voornamelijk beuk en hulst. 
 
Paden: 

 Wandelpad tussen de Achterweide en de paden in het Huispark zuid (in slechte conditie). 
 



106 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 

Locatie van het voormalige Kerkenpad. 
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Water: 

 Een sloot tussen de Achterweide en het westelijk bosperceel, als waterafvoer van de serie 
vijvers in het Huispark zuid. 

 
Bruggen en hekwerken: 

 Een eenvoudige platte brug die de weide met het rabattenbos verbindt. 
 
 
Het oostelijk bosperceel bestaat uit: 
 
Boombeplanting: 

 Perceel naaldhout; een doorgeschoten kwekerij van dennen (aanplant ca. 1980). 
 
Paden: 

 Een kort wandelpad tussen de Achterweide en de bossingel om de Duiventorenwei (een 
doorsteekje). 

 
De Achterweide is een belangrijk hoofdmoment in parkaanleg in landschapsstijl van het 
Buitenpark. Hoewel de ruimtelijke opzet en structuur in hoofdopzet goed bewaard is gebleven, 
heeft de aanleg door algehele verschraling van de beplanting, het huidige agrarische gebruik, het 
achterstallig beheer en het dichtgroeien van wandelpaden veel aan ruimtelijke samenhang en 
belevingswaarde ingeboet. 
 
 
 

Bosgebied aan de zuidzijde van dit deelgebied. 
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Het doorgaande pad door het Pinetum. 
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Deelgebied C4 Buitenpark west 
landgoed Huis Doorn, maar het kent geen specifieke tuin- en parkaanleg anders dan dat het 
oude bospercelen betreft. Een belangrijke kwaliteit is dat deze bostypen eigen traditionele 
beheermaatregelen kennen die vanuit bosgeschiedenis en ecologie waardevol zijn. 
In de noordelijke punt ligt de beeldbepalende dienstwoning Capanella, een ornamenteel 
bouwwerk dat bedoeld is als ‘stoffering’ van de aanleg en vanuit het hoofdhuis tussen de 
beplanting door zichtbaar is.  
De ruimtelijke opzet van het gebied wordt met name bepaald door de bosbouwkundige indeling 
in bostypen en percelen. 
 
Het gebied bestaat uit drie samenstellende onderdelen: 

 Bosgebied dat bestaat uit vier bostypen: gesloten parkbos (1), gemengd inheems bos (3), 
enkele groepen naaldbomen en restanten van een eikenspaartelgenbos; 

 De Hertenkamp met dierenverblijf (stal) (aanleg ca. 1950 en ca. 1990); 

 Dienstwoning Capanella, met omringende privétuin. 
 
Door de actuele grootte van de Hertenkamp (dat sinds ca 1950 deels in dit deelgebied ligt) is het 
oorspronkelijke aanwezige Kerkenpad verdwenen en is het gebied nauwelijks ontsloten voor 
wandelaars. 
 
 
Het bosgebied bestaat uit: 

 Een licht gebogen wandelpad vanaf de Molenweg in oostelijke richting (aangelegd na 
WOII); 

 Een slecht begaanbaar en deels verdwenen pad beginnend en eindigend vanaf 
bovenstaand pad. 

 
Boombeplanting: 

 Gedifferentieerd bos op zeer kleinschalige schaal bestaande uit; gemengd loofbos (ca. 1810
-1829 bij het park betrokken als Buitenpark), Eikenspaartelgenbos met restanten van 
Eikenhakhout (5) (middeleeuwse structuur) en naaldbos (6) (invloed van Wilhelm II ca. 
1919 en 1942). 

 
Overige beplantingselementen: 

 Ruige kruiden en onderbegroeiing (voornamelijk bramen) op diverse locaties in het bos. 
 
Water: 

Een sloot langs de Achterweg. 

  
Hekwerken: 

 Een gaashekwerk met puntdraad, dat het Park Huis Doorn omsluit; 

 Een poort met sleutel voor onderhoudswerkzaamheden. 
 
 
De huidige Hertenkamp ligt deels in deelgebied C4, maar voornamelijk in A4, en bestaat uit: 

 Gaashekwerk rond de Hertenkamp (niet historisch, ca. 1990); 

 Diverse solitaire bomen in een open (gras/modder) gebied. 
 
 
 

De dienstwoning Capanella (bouw ca. 1800) ligt buiten het omliggende hekwerk van Park Huis 
Doorn en wordt verhuurd aan particulieren. De tuinaanleg van Capanella bestaat uit: 

 Gaashekwerk rondom het perceel (deels afkomstig van de Hertenkamp); 

 Bostuin;  

 Beukenhaag (hoogte ca. 1,00 m.) op de erfgrens aan de zijde van de Hertenkamp. 
 
 
 

Stuk Pinetum waar recent enkele heesters zijn afgezet en het gazon is herstelt. 
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De Keizerspoort aan de noordzijde van het Buitenpark oost. 



111 

Stichting In Arcadië               Park Huis Doorn, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling                                           30 04 2017 

Deelgebied C5 Buitenpark noord  
Het Huispark noord betreft de aanleg ten noorden van de Moestuin (T3) en de Boerenlaan (L3) 
en is een bosgebied. De ruimtelijke opzet van het gebied bestaat uit percelen en paden die 
parallel liggen aan de Molenweg aan de noordzijde en de Boerenlaan (L3) aan de zuidzijde. De 
aanleg kent haar oorsprong in de 17e en 18e eeuw als een aanleg in geometrische stijl. Het 
gebied heeft nooit een aanleg in landschapsstijl gehad. De huidige opzet en inrichting is ontstaan 
tijdens de periode van bewoning door Wilhelm II. 
 
Het gebied bestaat uit twee samenstellende onderdelen: 

 Pinetum (T6); 

 Bosgebied bestaande uit loofhout en enkele groepen naaldbomen. 
 
 
Het Pinetum (T6) (aangelegd ca. 1932, uitgebreid in 1933 en 1938) bestaat uit: 
 
Wegen en paden: 

 Een pad van oost naar west; 
 
Beplantingen: 

 Een gevarieerde en overwegend verwilderde collectie naaldbomen en coniferen, die deels 
zijn aangeboden aan Wilhelm II vanaf de jaren ‘30 en deels zijn aangeplant (voornamelijk 
taxus) omstreeks 1950;  

 Nb. ter hoogte van het tuinhuisje is een proef gedaan waarbij een aantal naaldbomen en 
coniferen zijn gesnoeid, en gras is aangebracht als onderbegroeiing, om het voormalige 
beeld van het Pinetum (T6) te herstellen. 

 
Hekwerken 

 Aan de noordzijde van het Pinetum (T6) staat een gaashekwerk met puntdraad dat het 
Park Huis Doorn omsluit. 

 
 
Het bosgebied bestaat uit: 
 
Wegen en paden: 

 Een pad vanaf de poort bij het de toegangspoort bij het gemeentehuis richting de garage; 

 Herkenbare restanten van een stelsel van verwaarloosde wandelpaden uit de 18e eeuwse 
aanleg; 

 
Boombeplanting: 

 Gemengd loofhout bos met een ongelijke leeftijdsverdeling waarbij de oudere bomen 
incidenteel in slechte conditie verkeren (ca. 1810-1829 bij het park betrokken als 
Buitenpark); 

 Diverse soorten naaldbomen en coniferen die onderdeel uit maken van het Pinetum (T6) 
die deels zijn aangeboden aan Wilhelm II vanaf de jaren ‘30 en deels aangeplant 
(voornamelijk taxus) omstreeks 1950; 

 Langs het pad een Acer pseudoplantanus ‘Leopoldii’ aangeboden aan Beatrix bij haar 
geboorte; 

 Restanten van een voormalige Eikenlaan (L6) evenwijdig aan de Boerenlaan (L3). 
 
Overige beplantingselementen: 

 Twee halfronde taxushagen rondom de Beatrixboom; 

 Grasachtige open plek waar het voormalige tuinhuisje stond (bouwjaar 1939, gesloopt 
1978); 

 Ruige kruiden en onder begroeiing (voornamelijk bramen) rondom de Beatrixboom en het 
voormalige tuinhuisje. 

 
Hekwerken: 

 Aan de noordgrens van het bosperceel staat een gaashekwerk met puntdraad dat het Park 
Huis Doorn omsluit. 

 
 
Analyse en waardering cluster Buitenpark als geheel 
Het Buitenpark bestaat uit een reeks van voormalige agrarische gronden en bospercelen die de 
geometrische 17e en 18e-eeuwse parkaanleg van het Huispark omringden. In tegenstelling tot het 
Huispark kennen de deelgebieden van het Buitenpark geen oudere lagen anders dan het 
middeleeuwse ontginningslandschap.  
Het Buitenpark is in de periode 1810-1825 naar ontwerp van Hendrik van Lunteren aangelegd op 
de agrarische gronden en bospercelen. Hiertoe werd door Van Lunteren het bestaande landschap 
aangekleed tot parklandschap. Het bestaande 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 beplanten van de rijweg langs de westelijke zijde 
van de Middenwei waarbij het balkon de “halve maan” 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 achterstallig onderhoud en 
verrommeling in de tweede helft van de 20e eeuw. Als gevolg van vele jaren achterstallig 
onderhoud en verrommeling ontbreken essentiële inrichtingselementen (zoals de 
clusterverbindende zichtlijnen en rondwandelingen) en lijken delen van Buitenpark (deelgebied C2 
en in mindere mate deelgebied C4) geen onderdeel meer uit te maken van het parklandschap. 
Hierdoor 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 hieronder 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 grootste 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 
teruggebracht tot de huidige omvang van circa 39 hectare. Het geheel was omsloten door de 
Molenweg, Langbroekerweg en Achterstraat. Daarbij hoort ook het perceel tussen Molenweg en 
Dorpsstraat vanaf de Gezichtslaan in oostelijke richting. De Gezichtslaan en bossen noordelijk van 
de Dorpsstraat behoren momenteel 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 voorbij 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 vanwege de relatief lage rododendrons nog zichtbaar. En omgekeerd is de Gezichtslaan 
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. Midden het middelpunten van de 
aanleg is een grote vaas (gedateerd 1928) met het monogram van Wilhelm II. Met de schenking 
van het Keizer Wilhelm Rosarium 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 Bovenweg is bewaard 
gebleven in een woonwijk van Doorn en heet nog steeds Gezichtslaan. 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 behoorde tot de gronden 
van Huis Doorn. De naam Keizerswei als toponiem is vermoedelijk 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 behoorde vroeger bij het 
bezit van Huis Doorn. Hier bevond een korenmolen en molenaarswoning. De molen is in 1803 
verkocht door Wendela Eleonora ten Hove. 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) visueel binnen de parkaanleg te 
liggen en werd onderdeel van de zichten vanuit het Buitenpark in zuidelijke 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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