
Vakmensen

MUSEUM HUIS DOORN 
Starten bij
KONINGSHOF
Kerkplein 1
3941 HV  Doorn

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★ ★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :geen toegang
Rolstoel :geen toegang

Op donderdag 7 september 2023 verblijven wij op twee locaties.

Het ochtendprogramma vindt plaats in de Koningshof. De locaties gebruiken dezelfde parkeerplaats. 
Na de lunch gaan we in groepjes lopend naar Museum Huis Doorn, waar we als groepen door de 
rondleiders ontvangen worden om door het museum rondgeleid te worden. Let op: u loopt ongeveer 
2 uur, er zijn geen stoelen, banken en liften in Huis Doorn.

Bereikbaarheid
De Koningshof is met OV goed bereikbaar. Vanaf NS station Utrecht vertrekt 2 maal per uur Keolis 
Syntus Utrecht 50 naar Doorn Centrum en van NS station Driebergen 3 maal per uur Keolis Syntus 
Utrecht 50 en 56 naar Doorn Centrum. De bus stopt nabij de kerk en achter de kerk is de Koningshof. 
Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto neemt u op de A12 vanuit Utrecht afslag 21 Maarn en volgt dan de borden richting Doorn. 
Deze weg blijven volgen door het centrum. Bij het kruispunt met verkeerslichten waar schuin rechts 
een kerk staat nog een klein stukje doorrijden tot aan een parkeerplaats rechts. Wel parkeerkaart 
leerleggen: u mag hier 5 uur parkeren!

Komt u op de A12 vanuit Arnhem, dan neemt u afslag 22 Maarsbergen en volgt u de borden richting 
Leersum en Doorn over de N226. Bij de rotonde volgt u richting Doorn de N225. Als u in Doorn bij 
het kruispunt met verkeerslichten komt, ziet u linksvoor een kerk liggen en u slaat op dat kruispunt 
linksaf. Dan nog een klein stukje rijden en u ziet de parkeerplaats rechts liggen (parkeerkaart 
gebruiken). 

Indien deze parkeerplaats vol is wordt u geadviseerd de parkeergarage van het Cultuurhuis te 
gebruiken. Dat is terugrijden naar de verkeerslichten en linksaf slaan. Vervolgens de eerste weg links.

Museum Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de 
Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog vlucht hij in 1918 naar het neutrale Nederland. Wilhelm 
woonde er tot aan zijn dood in 1941. De inrichting van Huis Doorn verkeert nog in authentieke staat 
en geeft samen met de kunstcollectie een fraai beeld van de Europese hofcultuur. In het huis dat drie 
verdiepingen telt zijn 18 prachtig ingerichte vertrekken opengesteld voor het publiek.

Museum Huis Doorn verbindt het persoonlijke verhaal van de keizer aan de geschiedenis van de 
verwoestende en ingrijpende Eerste Wereldoorlog.  
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https://9292.nl/


Vakmensen

Museum Huis Doorn ligt op een schitterend landgoed, compleet met follies en rozentuin, dat is 
aangelegd volgens de Engelse landschapsstijl.

Via het karakteristieke Poortgebouw betreed je het landgoed en zie je voorbij het gazon Huis Doorn 
liggen. De buste van Wilhelm II (1859-1941) met strenge blik en snor, wacht de bezoeker op. Het 
landhuis is voor keizerlijke begrippen bescheiden van omvang. Het Huis telt maar drie verdiepingen 
en 18 vertrekken die allen te bezichtigen zijn. 

De fraaie buitenplaats vormt tevens de laatste rustplaats van deze laatste keizer van Duitsland. De 
graftombe van Wilhelm II is te vinden in het mausoleum op het landgoed.  

Authentieke inrichting
De inrichting van Huis Doorn is afkomstig uit paleizen in Berlijn en Potsdam. Wilhelm II vulde Huis 
Doorn, een van oorsprong uit de veertiende eeuw daterende waterburcht, met de inhoud van 64 uit 
Duitsland meegebrachte treinwagons. Schitterende meubels, schilderijen, zilveren objecten en 
tapijten maakten het de kasteelheer mogelijk om in zijn kleine paleis naar zijn stand te blijven leven.

Huis Doorn herbergt de grootste collectie Duitse kunst en toegepaste kunst buiten Duitsland. Het 
betreft in totaal meer dan 30.000 objecten. Een deel daarvan is te zien in Huis Doorn, een ander deel 
ligt in depot.

De oorspronkelijke inrichting is nog helemaal intact en biedt de bezoeker een authentiek beeld van 
internationaal vorstelijk wonen. Ze vormen een decor van Europese allure en de eeuwenlange Duitse 
geschiedenis van vorstenhuizen. Hiertegen speelde zich, in het kleine dorpje Doorn, dagelijks een 
hofprotocol in zakformaat af. 

Kunstcollectie
Wilhelm had een uitgesproken smaak. Van moderne kunst moest hij niets hebben. Hij hield 
daarentegen veel van de barokke kunst van zijn voorvaderen, zoals Frederik de Grote. De enorme 
collectie omvat veel zilver en porselein, schilderijen en meubels uit de zeventiende en achttiende 
eeuw, en laat de verschillende stadia van de barok zien. Zo beschikt het Huis bijvoorbeeld over een 
uitgebreide collectie objecten uit de Rococoperiode.

Meld je hier aan
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https://p.easydus.com/project/a73f1d54-5e24-4db3-95a2-a335a55785d0/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

