
 

Doorn - 22 september 2018 

Routebeschrijving 5 km 

 

 START & FINISH:  Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’ 

     Korte Molenweg 3, 3941 PW  Doorn 

Bij ongevallen of calamiteiten, bel alarmnummer: 112 

Assistentie nodig? Twijfel over de route?     Bel: 06 10 106 009 of  06 23 462 024   

Volg te allen tijde de gemarkeerde route.  
Deze is betrouwbaarder dan de digitale navigatiemiddelen! 

 

Een GPX bestand voor deze etappe is beschikbaar op www.walk4veterans.nl/deelnemersinfo 
en is ook beschikbaar in Google Maps via https://goo.gl/maps/sqbgjoMuDZS2 

 

Vertrek vanaf het hek bij de ingang van het parkeerterrein van het MRC rechtsaf op de Korte 
Molenweg, in zuidelijke richting.  

Loop naar het zuiden op de Korte Molenweg en sla na 70m rechtsaf naar de Molenweg. 

Sla na 500m bij de kruising rechtsaf om op de Molenweg te blijven.  

Steek de Moersbergselaan recht over en sla na 1,2km rechtsaf en loop naar het noorden op 
de Leeuwenburgerlaan, richting de Oude Rijksstraatweg. 

Sla na 350m linksaf op de Oude Rijksstraatweg. 

Volg de Oude Rijksstraatweg en sla ter hoogte van huisnummer 41 rechtsaf naar de 
Driebergsestraatweg. Steek vervolgens de Driebergsestraatweg / N225 over.  

N.B. Wees voorzichtig: het kan hier erg druk zijn!. 

Ga aan de overzijde van de Driebergsestraatweg rechtsaf en direct linksaf op de Stamerweg. 

Loop ca. 1,1km naar het noorden op de Stamerweg, richting de hoofdingang van de Van 
Braam Houckgeest Kazerne aan de Mariniersweg. Volg de gemarkeerde route! 

Vervolg bij de ingang van de kazerne de gemarkeerde route langs het sportveld. Je arriveert 
nu bij het mariniersbivak.  Op dit rustpunt kun je water, fruit en versnaperingen krijgen. 

Vervolg na het rustpunt de Mariniersweg, die na 500m overgaat in de Ludenlaan. 

Sla vervolgens rechtsaf naar de Vincent van Goghlaan. 

Sla aan het eind linksaf en loop naar het zuidoosten op de Frans Halslaan,  

Sla na 140m linksaf en volg de Vermeerlaan 

Na 150 m steek je de Berkenweg over, en ga je verder in de Schimmelpenninck van der 
Oyelaan. Ga vervolgens rechtsaf de Middenlaan op, die uitkomt op de Dorpsstraat /  N225. 

Steek de Dorpsstraat over en ga een kort stukje linksaf, om vervolgens rechtsaf via de Korte 
Molenweg bij de FINISH op MRC Aardenburg te arriveren. 

 

http://www.walk4veterans.nl/deelnemersinfo


 

 

 

 

  



 

Bezienswaardigheden 5 kilometer route 

 

Dorpskern Doorn 

In een document uit de periode 885-896 wordt de nederzetting "Thorhem" genoemd, 

woonplaats van dondergod Thor. Vikingen gelegerd bij Dorestad, het huidige Wijk bij 

Duurstede, noemden de plaats zo omdat de dondergod er vereerd zou worden. 

Inderdaad wijzen archeologische opgravingen in een heideveldje op het noordelijk van 

Doorn gelegen landgoed Hoog Moersbergen op resten van een heidense offerplaats. De 

nederzetting Thorhem hoorde destijds bij de hof Villa Thorhem. Rond 1200 was deze hof 

in het bezit van de domproosdij van Utrecht. In Doorn was de domprost gerechtsheer, 

bezat het kasteel Huis Doorn en de (Sint-) Maartenskerk. Met de Bataafse omwenteling 

van 1795 kwam er een eind aan de heerschappij van de Domproost. Na een serie 

administratieve wijzigingen werd uiteindelijk op 1 

januari 1812 de gemeente Doorn gevormd, 

bestaande uit de voormalige gerechten Doorn en 

Maarn. Op 1 januari 1818 werd Maarn weer los 

gemaakt van Doorn om een eigen gemeente te 

vormen. Op 1 januari 2006 ging Doorn op in de 

nieuw gevormde gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

waarvan het de hoofdplaats is.  

 

Utrechtse Heuvelrug/Doorn en de Tweede 

Wereldoorlog 

De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse 

Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 

18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de 

periode 1939-1940 toen de linie onder de naam 

Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het 

Nederlandse defensieplan. Na de Tweede 

Wereldoorlog werden de kazematten, 

tankversperringen en Duitse bunkers bedekt met een 

laag groen. Meer dan 40 kilometer aan militaire 

geschiedenis ligt nu verborgen in een mooi en 

langgerekt natuurgebied langs Valleikanaal en Eem.  

Doorn is op 7 mei 1945 bevrijd door 'The Queen's 

Own Rifles of Canada' en de 'British 49th West Riding 

Divsion - the Polarbear'. Ter herinnering hieraan is in 

1995 een speciale herdenkingsboom, een esdoorn, 

gepland. 

Huis Doorn werd van 1920 tot 1941 door de Duitse 

Keizer Wilhelm II in ballingschap bewoond. Hij stierf 

op 4 juni 1941. Tijdens de Duitse bezetting werd het landhuis afgegrendeld door de 

Nazi's en stond Wilhelm II permanent onder bewaking. De oude keizer was namelijk een 

tegenstander van het nationaal-socialisme. Toen Wilhelm II overleed krijg hij (tegen zijn 

wil in) een nationaal-socialistische bijzetting, die bijgewoond werd door onder anderen 

Arthur Seyss-Inquart, Wilhelm Canaris, Friedrich Christiansen en August von Mackensen. 

 



 

 

 

Maartenskerk 

De Maartenskerk is oorspronkelijk als katholieke kerk gewijd. 

De kerk is anno 2016 in gebruik bij de Protestantse Kerk in 

Nederland. De kerk heeft een eenvoudige toren, die is 

opgetrokken uit bakstenen. In 1924 is door architect J.C. 

Wentink een nieuwe zijbeuk opgetrokken tegen het bestaande 

Romaans tufstenen schip aan. Het koor is laatgotisch, daarvan 

zijn aan de noordzijde delen van het Romaans tufstenen koor 

bewaard gebleven. De kerk heeft houten gewelven. Op het 

grasveld naast de kerk staat sinds 2013 een beeld van Simon Vestdijk van de hand van 

de kunstenaar Jaap te Kiefte. 

 

Huis Doorn 

Huis Doorn is een kasteel, ridderhofstad en landgoed en stamt uit het jaar 838. Het 

middeleeuwse huis was oorspronkelijk een waterburcht die aan het eind van de 13e eeuw 

werd gebouwd voor domproost Adolf van Waldeck. In de eeuwen daarna bleef het bezit 

en residentie van de domproosten van 

Utrecht. In 1322 werd het verwoest maar na 

ongeveer vijfentwintig jaar werd met de 

herbouw begonnen. In 1536 werd het een 

ridderhofstad. In de 16e en 17e eeuw 

verrezen er rond het binnenplein 

woongebouwen die nu een geheel vormen 

met het hoofdgebouw. In 1796 werd het huis 

ingrijpend verbouwd, mogelijk onder leiding van de Amsterdamse architect Abraham van 

der Hart. Het omringende park werd aangelegd in Engelse landschapsstijl. 

Eind 19e eeuw werd het huis bewoond door Frans Labouchère (1854-1938), wethouder 

van de gemeente Doorn en in 1894 de eerste voorzitter van de Doornsche Golf. Het is 

vooral bekend door de Duitse ex-keizer Wilhelm II die er van 1920 tot zijn dood in 1941 

woonde. 

 

Marinierskazerne Doorn 

Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is een 

onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de 

oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse 

krijgsmacht. Het Korps Mariniers bestaat uit infanteristen 

die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen 

worden op de grens van land en water. Het korps wordt 

sinds de jaren negentig in toenemende mate ingezet bij 

operaties op het land in het kader van crisisbeheersing. 

Amfibische operaties zijn echter de specialiteit van het 

korps. 

 

 



 

 

 

 

De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn is nu nog het 

onderkomen voor Marine Combat Groups en Sea-based Support 

Groups maar door veroudering zal deze locatie gesloten worden en 

worden de mariniers verhuisd naar Vlissingen. De kazerne is 

vernoemd naar Generaal-majoor Floris Adriaan van Braam 

Houckgeest. Van Braam Houckgeest werd in 1837 te Amsterdam 

geboren en was adjudant in bijzondere dienst van koning Willem 3. 

Hij overleed in 1922 op 84-jarige leeftijd.  

 

In het bivak waar u langsloopt, kun u de terreinen zien waarop de mariniers actief zijn: 

Koude, bergen, jungle en woestijn. U ziet de tenues van de afgelopen jaren en enkele 

voertuigen. De vrijwilligers die u daar te woord staan, zijn (oud)-mariniers. 

 

 


