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Bovenheigraaf ongenummerd (vervolg)
Historie en ligging
Grafkelder van de familie Engelenburg. In 1833 liet Frans Thomas Engelenburg, die huize
'De Oldhorst' bewoonde, deze grafkelder bouwen voor leden van de familie. Als eerste werd
in 1833 L.H. Engelenburg in het familiegraf begraven. Diverse familieleden zijn naderhand
bijgezet, Frans Thomas zelf in 1850. De grafkelder wordt afgedekt met een hardstenen plaat,
waarop de tekst: 'Rustplaats der Familie Engelenburg'. Het graf is rondom afgezet met een
smeedijzeren spijlenhek dat is geplaatst op natuursteenblokken en een laag, bakstenen muurtje
dat aan de bovenzijde wordt afgesloten met een rollaag.
Toevoeging 24 januari 2012
De grafkelder is gelegen in een klein bosperceel dat tegenwoordig omsloten is door
woningen. Het terrein is vanaf de Bovenheigraafweg te bereiken via twee ingangen. Er loopt
een pad richting de grafkelder. Het perceel is als bos aangeplant, de structuur van het
plantverband is nog goed zichtbaar. De buitenrand en de voorzijde van het perceel bestaat
hoofdzakelijk uit beuk (Fagus sylvatica) met aan de achterzijde een aantal zomereiken
(Quercus robur). Aan weerszijden van de kelder staan twee imposante treurbeuken.
Het bosperceel met grafkelder heeft een markante en beeldbepalende ligging op het punt waar
de Bovenheigraaf en de Vreeweg samen komen en heeft om die reden een landschappelijke
waarde. Het terrein vormt een blijvende herinnering aan de oude verkaveling van dit gebied,
als onderdeel van het landgoed De Oldhorst. Het bosperceel heeft in combinatie met de
grafkelder, de twee markante treurbeuken naast de grafkelder en de markante bomen een
belangrijke ensemblewaarde.
Reden van plaatsing
De grafkelder van de familie Engelenburg is niet direct beschermenswaardig in
architectuurhistorisch opzicht, de cultuurhistorische waarde is veel groter. De grafkelder is
van belang vanwege een zichtbaar stukje geschiedenis van de familie Engelenburg, als
element in de lokale historie van 't Loo.
Toevoeging 24 januari 2012
Het bosperceel heeft in combinatie met de grafkelder, de twee markante treurbeuken naast de
grafkelder en de markante bomen een belangrijke ensemblewaarde.
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