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Wandeling over de oude begraafplaats 
  

 

duur ± ¾ uur  
start Amersfoortseweg - bij het hek van de 

begraafplaats 
 

 

1 Algemene informatie 

• Deze begraafplaats is aangelegd in engelse landschapsstijl. Dezelfde stijl als de 
landgoederen Aardenburg en Hydepark. Het oudste deel(LI) is aangekocht in 
1871, maar al in 1890 moest er worden uitgebreid. Het laatste deel is 
aangekocht in 1936. Na 1957 zijn hier geen nieuwe graven meer uitgegeven. 
Een deel raakte overwoekerd met braamstruiken. Pas in 1994 is de gehele 
begraafplaats in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Wat veel verrassingen 
opleverde. Er wordt door de Oorlogsgravenstichting 1 graf onderhouden van 
een vlieger gesneuveld in 1941. 
Er staan nog enkele monumentale oude eiken, die nog uit 'het oude eikenbosch' 
stammen. Veel van de graven hebben bijzondere kenmerken met oog voor 
detail. bijv. Davidsster en kruis op een graf, of prachtige hek/kettingwerken.  
Neem de tijd om deze details goed te bekijken. 

• U volgt de kleine groene paaltjes met R4m. Dit betekent Route 4 mei 

 

2 U start aan de rechterzijde van de begraafplaats. Het 1e paaltje staat 

achter de bank(rechterpad). Volg het pijltje op het paaltje 

• In die tijd werden ook de bewoners van Maarn in Doorn begraven. De hele 
rechterzijde is begroeid met mos. Maar ook hieronder liggen graven, waarvan 
niet bekend is van wie deze graven zijn. Waarschijnlijk de goedkoopste huurgraven zonder steen 

 

3 Weg met pijltje blijven volgen 

• (Wanneer u RD zou lopen, dan ziet u aan uw linkerhand het enige houten 
kruis dat is overgebleven. Deze kruizen werden geplaatst wanneer de 
armen door de diaconie werden begraven) 

• Tussen een halve-maan-haag aan uw rechterzijde vindt u een oorlogsgraf. 
Deze is voorzien van een plaquette. Schuinrechts achterin ziet u grafstenen 
die zijn gevonden nadat men de woekerende braamstruiken had verwijderd 

 

4 Het pad RD volgen 

•  Aan het pad naar RE ligt het personeel van Huis Doorn begraven 

 

5 Op de splitsing RE aanhouden 

• U komt nu in de adellijke hoek. Meest opvallend is de grafkelder van de 
familie van Loon van landgoed Heydepark.  
Daarnaast de graven van de familie De Beaufort van landgoed Schoonoord. 
Geslachten waarbij een groot deel van de Doornse bevolking in dienst was 

 

6 RA (let op! paaltje staat aan de overkant onder de Rododendron)  

• RE ziet u 'Rust zacht Nellij'- de tekst is moelijk leesbaar. Eerbetoon aan de bekende dichteres Nellij van Kol 

 

7 Op de T - SPL LI 

 

8 Op de T - SPL wijkt u even af van de route 

• Eerst ziet u 'Jantje's grafje', daarna gaat u LA en na ± 20m ziet u recht 
voor u  op de splitsing het graf van de beroemde Lou Bandy en zijn 
echtgenote (Bandy was zijn artiestennaam) 

 

9 Terug naar de oorspronkelijke route. RA - pijltje volgen van R4m 

• U bent nu in het nieuwste gedeelte uit 1936. Aan de linkerkant ziet u het 
graf dat door de oorlogsgravenstichting wordt onderhouden (zie 
memoriamplaatje) 

grafkelder van de famlie van Loon

 

 ingang van het kerkhof
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• Aan de rechterkant ziet u enkele katholieke kruizen, waarschijnlijk was dit gedeelte gewijde grond 

 

10 Pad volgen, u blijft langs de buitenhaag van het kerkhof lopen. Bij het r4m paaltje houdt u RE aan 

 

11 LA richting “Baarhuisje”. er RE omheen 

• Dit Baarhuis of Knekelhuis is identiek aan de kapel in 
het park van Huis Doorn en staat op de 
monumentenlijst. Het is gebouwd in 1873 voor de 
bouwsom van fl 1387,00 

• Het graf van de architect Jan Koudijs is naast 'zijn' 
Baarhuis. Hier vindt u ook de oudste graven. Zoals u 
ziet liggen de graven hier symmetrisch naast elkaar, 
allemaal dezelfde kant op. Het oudste graf dateert uit 
1872, één van de 3 graven met een hekje eromheen  

 

12 U gaat RD  

• (Tussen de hagen) aan de rechterkant ziet u een 
oorlogsgraf met een I.M. - plaatje 

 

13 LA richting uitgang 

• Voor u deze prachtige begraafplaats verlaat, kijk nog 
even naar de zichtlijnen. Vanaf de plattegrond ziet u 
de hele aanleg en langs deze paden vindt u de 
oudste bomen! 

 

 

 Baarhuisje   oudste graf 

 


