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VOORWOORD

Ter gelegenheid van Open Monumentendag  

Amerongen in 2014 met het thema “Op Reis” 

verschijnt dit themaboekje “Amerongen op een 

Kruispunt van Wegen”. Het themaboekje gaat 

over Routes, Pleisterplaatsen, Bewoners en 

Passanten.

Het geeft een mooi inzicht in de plaats van het 

prachtige dorp in de omgeving en de wegen die 

beroemde passanten naar Amerongen brachten. 

Door alle tijden heen reizen mensen op zoek naar 

een nieuwe toekomst, een andere cultuur, naar 

andere mensen.

De reizigers waren van alle klassen: kunstenaars, 

gezagsdragers, de elite, maar zeker ook de 

gewone mensen. Ook Jan Alleman ging en gaat 

nog steeds “Op Reis”. 

Walda van Wolde beschrijft dat in haar prachtige 

gedicht. Haar partner Jaap van Dijke, die vele 

jaren een onmisbare bijdrage heeft geleverd  

aan de activiteiten van de Stichting Open 

Monumentendag Amerongen. Jaap van Dijke is 

op 14 december 2013 overleden. Wij zijn hem 

zeer dankbaar voor zijn inspiratie en zijn 

tomeloze inzet. 

De basistekst voor dit boekje is gemaakt door 

Jaap van Dijke, samen met de Amerongse 

historicus Leo van Putten. In dit boekje zijn 

tevens een aantal wandelroutes rond en door 

Amerongen opgenomen.

Wij danken iedereen, die aan de realisatie van 

“Amerongen op een Kruispunt van Wegen” heeft 

meegewerkt. Onmisbaar zijn de donaties, die het 

ons mogelijk maken om het boekje gratis 

huis-aan-huis te verspreiden.

Wij wensen u als lezer, als bewoner of als 

bezoeker aan Amerongen veel plezier met dit 

boekje.

Stichting Open Monumentendag 

Amerongen:

Theo Joosten (vz)

Jacqueline Ruijs

Bianca Niessen

Henny Jansen-van Leusden

Ide van Wijk
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JAN ALLEMAN OP REIS.

Jan Alleman,
nieuwsgierig, levenslustig,
ondernemend en reislustig.
Trok altijd al
de wijde wereld in.
Op zoek naar avontuur.
Dat is van alle tijden
dat zit in zijn natuur.

Zien wat er
om de hoek gebeurt
of liefst nog
heel veel verder.
Zien waar zijn reis
hem brengen zal 
Zien, 
wat er te doen is overal.

In lang vervlogen tijden
ging Jan 
op stap.
met knapzak 
en een bedelnap.
Hij trok
langs dorpen, bos en heide
naar onbekende oorden.

Soms, als Jan
wat munten had bewaard,
zeilde hij per schip
of ging de tocht te paard.
Maar meestal was het
de benenwagen,
die hem op zijn tocht
moest dragen

Soms had Jan pech
dan ontmoette hij
slechteriken 
onderweg,
die hem, met
weinig woorden,
alles afnamen 
of vermoorden.

Maar kwam Jan
tegen de avond,
veilig en ongedeerd,
bij een herberg aan,
dan was er voedsel 
en een bed
en kon Jan
rustig slapen gaan. 
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Jan Alleman,
ontdekte
in de loop der jaren,
dat er
door kennis te vergaren
heel veel andere,
nieuwe mogelijkheden 
waren.

Jan neemt,
vandaag de dag
vliegtuig, auto,
trein of boot.
Geen afstand is hem
nog te groot,
Hij gaat op reis,
een reisgids is zijn reisgenoot.

Jan Alleman
gaat nu, “t is heel gewoon,
naar  verre, vreemde  landen.
Hij weet zich te ontspannen
op prachtige, exotische stranden
Hij besteedt menig uur
aan het bestuderen
van een hem onbekende cultuur.

Zijn mogelijkheden
zijn onbeperkt.
Moeiteloos trekt hij
de wereld rond,
Waarbij hij 
van alles tegenkomt, 
Waarvan hij niet wist
dat het bestond.

Walda P. Van Wolde

5



AMERONGEN OP EEN KRUISPUNT VAN WEGEN

6

AMERONGEN LIGT OP EEN KRUISPUNT VAN WEGEN EN LIGT 
BOVENDIEN AAN DE VAARWEG DE RIJN. HET WEGENNET ROND 
AMERONGEN BESTAAT UIT DOORGAANDE VERBINDINGEN IN 
WESTELIJKE RICHTING DE KONINGIN WILHELMINAWEG- BURG. 
JHR. H. V/D BOSCHSTRAAT (ACHTERWEG) EN IN OOSTELIJKE 
RICHTING DE RIJKSSTRAATWEG EN ONDERWEG. HAAKS HIEROP 
STAAN DE PLAATSELIJKE VERBINDINGEN KOENESTRAAT EN 
VEENSEWEG, RESPECTIEVELIJK RIJNSTEEG EN LEKDIJK. DE RIJN 
STROOMT VAN OOST NAAR WEST EN WORDT GEREGULEERD 
DOOR HET STUW- EN SLUIZENCOMPLEX HALVERWEGE  
AMERONGEN-WIJK BIJ DUURSTEDE.

REISVERBINDINGEN

De Rijn 

De Nederrijn vormt de zuidelijke grens van 

Amerongen. Gedurende de Romeinse tijd en in de 

Middeleeuwen vormde de rivier een belangrijke 

verbindingsweg. Resten van een Romeinse 

kademuur in het Spijk in de oostelijke polder zijn 

nog herinneringen aan het belang van de vaar- 

route. Reizen over land was in die periode te 

ingewikkeld en bovendien gevaarlijk. Gedurende 

de late middeleeuwen verbeterde de verbinding 

over land. Amerongen werd een belangrijke 

leverancier van agrarische producten voor de 

Domstad. De Nederrijn  werd als verbinding van 

geringer betekenis voor het (reis)verkeer van en 

naar Amerongen. 

De Gelderse landscheiding liep dwars door de 

Bovenpolder. Pas na 1805 kwam de Rijn deels 

binnen de grenzen van de gemeente Amerongen 

te liggen en wel in het midden van de Rijn. In de 

BEROEMDE PASSANT



BONIFATIUS

In de zomer van 716 voer Bonifatius met een vrachtvaarder naar het door de Friezen bezette Dorestad, 
waar hij enige dagen verbleef voordat hij verder reisde richting Keulen. Hij passeerde de nederzetting 
Amerongen, Of hij de jonge parochie ook bezocht zullen we waarschijnlijk nooit weten.

BEROEMDE PASSANT
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BEROEMDE PASSANT
negentiende eeuw had de Rijn enig belang voor 

de verbinding naar en van Amerongen. Het dorp 

kon bereikt worden via een stoomschip op de lijn 

Rotterdam-Arnhem. Deze legde aan bij het 

Wielse veer aan de overkant van de rivier. Via de 

pont tussen het Gelderse Eck en Wiel en de 

Rijnsteeg kon, en kan men nog steeds, Ameron-

gen bereiken. 

 

Eind negentiende eeuw bestond er ook een 

mogelijkheid per schuit naar Utrecht te reizen. 

Deze verbinding liep via de Amerongse Wetering, 

Langbroeker Wetering en de Kromme Rijn en 

heeft tot het begin van de twintigste eeuw 

bestaan.

Gelijk met de bouw van de stuw, halverwege 

Amerongen-Wijk bij Duurstede, die bedoeld is 

om de waterstand van de Nederrijn te kunnen 

reguleren, is het sluizencomplex gebouwd. Deze 

zorgt voor onbelemmerde doortocht, voor 

plezier- en goederen scheepvaart, als de stuw 

gesloten is.

DOORGAANDE VERBINDING

De Via Regia, de Koningsweg, stond al 
in de tiende eeuw als handelsweg 
bekend. 
De huidige N225 volgt ruwweg het oude tracé. De 

zandige, hooggelegen gronden op de zuidflank 

van de Utrechtse Heuvelrug vormden een ideale 

verbindingsstrook tussen de stad Utrecht in het 

westen en Keulen in het oosten. De meeste 

nederzettingen op de zuidflank van de Utrechtse 

Heuvelrug liggen aan twee parallel lopende 

wegen. De noordelijke boven- en zuidelijke 

benedenweg kwamen voor Leersum samen, 

waarna de weg zich in Amerongen weer splitste 

in een hoger en lager gelegen verbinding. In 

Amerongen is dit wegenpatroon nog steeds 

zichtbaar. 

Net voor de weg zich splitst, komend vanuit 

Leersum, ligt aan de rechterkant het landgoed 

Zuylestein. Het Portiersgebouw aan de oprijlaan 

naar Landgoed Zuylestein werd gebouwd als 

woning met een wachtruimte door Graaf Godard 



BEROEMDE PASSANT

JULES VAN BYLANDT

Broer van de Gravin van Aldenburg Bentinck,  reisde tussen 1888 en 1906 door Afrika, Azië en Rusland en 
Amerika, ging een aantal keren op wintersport (hij was o.a. een fanatieke bobsleeër), maar keerde 
regelmatig terug op Kasteel Amerongen met prachtige foto’s en verhalen, reiskoffers en bijzondere 
voorwerpen. Zijn eerste reis, hij was 25 jaar oud, ging hij met een klein gezelschap via Venetië, het 
Midden-Oosten, India en via Nederlands-Indië naar Japan. In 1890 reisde hij via Californië weer naar 
Europa terug. De honderden foto’s die hij maakte plakte hij in stevige albums voorzien van een enkele 
aantekening. Een aantal daarvan zijn te vinden in Utrechts Archief. Zijn portret staat op de site van 
Kasteel Amerongen.
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Bentinck van Amerongen in opdracht van zijn 

tante Lady Elisabeth Villiers, vrouwe van 

Zuylestein en Leersum in 1895.

 

De Achterweg (Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat) en 

de huidige Rijksstraatweg (Kon. Wilhelminaweg) 

leidden via de Bovenweg door het dorp naar Elst. 

De Over-, Nederstraat en Zandvoort vormden de 

route door de dorpskern langs de Benedenweg. In 

Elst sloot hij aan op de Bovenweg. 

 

De dorpsbebouwing volgt dit lineaire patroon. De 

Burg. Jhr.H. v/d Boschstraat vervulde, zoals uit de 

oude naam Achterweg blijkt, een secundaire rol. 

Ze vormde de achter begrenzing van de percelen 

van de Overstraat. De gevels en woongedeelten 

van de huizen waren naar de Overstraat gekeerd. 

Het bedrijfsgedeelte en het achtererf waren 

vanaf de Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat bereikbaar. 

Deze straat verraadt nog steeds haar oud-agrari-

sche karakter. De straatwand is veel minder 

gesloten dan die van de Overstraat en bestaat 

voor een groot gedeelte uit voormalige 

boerderijen en tabaksschuren. 

Aan deze straat verrijst de fraaie molen 

‘Maallust’. Deze beltmolen, de enige in zijn soort 

in de provincie Utrecht, is een windmolen die op 

een kunstmatig opgeworpen heuvel staat. Er 

wordt al in 1603 melding gemaakt van een molen 

in Amerongen in het bezit van molenaar Gijsbert 

Joostzn. In 2007 werd de tot ruïne vervallen 

molen 17 meter verplaatst naar zijn huidige plek 

en volledig gerestaureerd. Op 8 mei 2010 werd 

de molen draaivaardig opgeleverd. De huidige 

molenaars zijn Hans Gijsbers, Ben Brinkman,  

Arie Kooyman en Jantine Bokhorst.  

De verharding van de wegen in de zeventiende 

eeuw was een verbetering van de infrastructuur. 

In de Franse tijd werd een begin gemaakt met de 

verbetering van het nationale wegenstelsel en 

werd de weg die de dorpen verbond,  opgenomen 

in het rijkswegennet. De Bovenweg of de 

Elsterstraatweg werd de oude Rijksstraatweg 

richting Arnhem. Begin negentiende eeuw stond 

deze weg als onderdeel van een landelijk net van 

rijkswegen bekend als ‘groote weg der eerste 

klasse no. 6’ die van Den Haag naar de Duitse 

grens liep. In Amerongen volgde de weg het tracé 

Utrechtsestraatweg- Molenstraat-Burg. v/d 

Boschstraat-Elsterstraatweg. 

 

In het verlengde van Zandvoort ligt de Oude weg; 

deze vormde oorspronkelijk de doorgaande 

verbinding langs de molen ’t Wissel aan de rand 

van de stuwwal met Elst. Op het trottoir van de 

Oude Weg staat een slanke, bijna manshoge 

BEROEMDE BEWONER



BEROEMDE BEWONER

ELISABETH MARIA POST (1755-1812)

In het Drostehuis aan de Drostestraat woonde en werkte de belangrijke achttiende eeuwse schrijfster 
Maria Post. Tijdens haar omzwervingen rond Amerongen observeerde ze de natuur in verschillende 
jaargetijden en verwerkte dit in haar poëzie en proza. Maria Post groeide uit tot een van de belangrijkste 
schrijfsters uit de 18e eeuw.
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hardstenen grenspaal. Deze markeert vanaf 1717 

de grens tussen Amerongen en Rhenen. Deze 

grens, die door Elst liep, was herhaaldelijk een 

bron van conflicten tussen de stad Rhenen en de 

heerlijkheid Amerongen. Deze limiet- of 

jurisdictiepalen, gaven de grens aan van het 

gebied waarbinnen een plaatselijke overheid 

accijnzen kon heffen en haar bestuurlijke- en 

rechterlijke macht kon laten gelden. Bovenaan is 

een wapenschild aangebracht met de tekst 

‘AMERONGEN GINKEL EN ELST’. 

De hardstenen grenspaal tussen Amerongen en 

Leersum is, na tientallen jaren in de kasteeltuin te 

hebben gelegen, in 1978 door de Heemkundige 

Stichting Amerongen in ere hersteld. De paal is 

voorzien van een wapen en een opschrift binnen 

een cartouche: Hooge/Heerlijckheid/Amerongen 

Ginkel en Elst. De paal dateert uit 1767 en verving 

de oorspronkelijke houten grenspaal. Op de grens 

van Leersum en Amerongen is in 1820 een tol 

geplaatst, die tot 1900 zou bestaan. Het 

bijbehorende tolhuisje werd in 1930 gesloopt.

 

De huidige Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat heeft 

deze naam na WO II gekregen, als hommage aan 

burgemeester Jhr. H. van den Bosch (1921-

1946), onder wiens bestuur in 1930 het 

belangrijke besluit werd genomen de Rijksstraat-

weg, de huidige Kon. Wilhelminaweg, aan de 

noordzijde om de oude dorpskern te leiden. Dit is 

een van de belangrijkste besluiten geweest met 

betrekking tot de topografische structuur van 

Amerongen. In 1955 werd het gebied ten 

noorden van de Rijksstraatweg (door Amerongen 

heet het deeltracé Kon. Wilhelminaweg) 

aangewezen voor verdere uitbreiding van 

Amerongen. De uitbreiding is vooral ten koste 

gegaan van de oude tabakslanden en tabaksschu-

ren. Hierdoor werd wel de oude dorpskern 

gescheiden van de uitbreidingen aan de 

noordzijde en werd de homogeniteit van het dorp 

verstoord.

 

BEROEMDE PASSANT
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JACOBUS CRAANDIJK

In het vierde kwart van de 19e eeuw verscheen: ‘Wandelingen door Nederland’ van de doopsgezinde 
predikant Jacobus Craandijk (1834-1914). Hij had een grote belangstelling voor de historische en 
landschappelijke schoonheid van ons land. Zijn wandelingen verschenen in verschillende edities en 
waren populair onder wandelaars. Hij komt waarschijnlijk in 1879 door Amerongen, kort voor graaf van 
Aldenburg Bentinck als nieuwe bewoner kasteel Amerongen betrekt. Hij verwacht dat nieuwe levendig-
heid zal komen op het ‘trotse huis’ met de komst van de nieuwe graaf. Craandijk komt woorden te kort 
om de prachtige ligging en historische schoonheid van Amerongen te beschrijven. 
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INTERLOKALE VERBINDING

De Veenseweg en Koenestraat verbonden 

Amerongen met respectievelijk Overberg en 

Veenendaal. Deze wegen, die haaks stonden op 

de west-oost verbinding, leidden naar de 

broeklanden en de bos- en heidegebieden op de 

Utrechtse Heuvelrug en waren van interlokaal 

belang. De Koenestraat, vroeger de Koenesteeg 

geheten, leidt vanaf de Rijksstraatweg richting de 

Amerongse Berg. De Bergweg vormt het vervolg 

van de Koenestraat. Tot 1954 heette deze weg 

Haarweg, een zandweg die over de Amerongse 

Berg via het buurtschap Overberg naar Scherpen-

zeel leidde. De weg voerde door de tabakslanden 

aan de voet van de Amerongse Berg en door de 

bossen van de Heuvelrug. 

De Veenseweg loopt door een laagte die na de 

IJstijd is ontstaan, toen het smeltwater van de 

gletsjer door de stuwwal van de Utrechtse 

Heuvelrug heen brak. Het gebied waar de 

Veenseweg doorheen leidt is een overgangs- 

gebied tussen de hogere zandgronden van de 

Utrechtse Heuvelrug en het rivierenlandschap 

van de Rijn. Het gebied wordt gekenmerkt door 

relatief kleine percelen met nog enkele her en der 

verspreid staande tabaksschuren. De Veenseweg 

en de naastgelegen Burgwal wordt nu vooral voor 

recreatieve doeleinden gebruikt. 

Aan weerszijden van de weg zijn nog veel 

tabaksschuren bewaard gebleven. Na een paar 

honderd meter gaat de weg over in een 

onverharde bosweg, waarlangs het Veenendaalse 

fietspad loopt. 

In het begin van de 19e eeuw werd in opdracht 

van Lady Athlone (1745-1819) het Berghuis 

gebouwd (Veenseweg 28) en in 1883 werd het 

vervolgens als logement en uitspanning ingericht. 

Uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer 

van haar oudste zoon van het slagveld bij 

Waterloo (1815) liet de gravin dichtbij het 

Berghuis een overwinningszuil oprichten. De zuil 

staat op een sokkel en is van de Toscaanse orde, 

hetgeen symbool staat voor kracht en standvas-

tigheid. Op de zuil rust een kogel. In 1949 bleek 

het monument opeens verdwenen. Leden van de 

vrijwillige brandweer vonden in 1962 stukken van 

de zuil terug in de tuin van de boswachter. Nadat 

de kolom in oude staat was hersteld kon ze op  

3 augustus 1963 op de huidige plaatsopnieuw 

worden opgericht. Bij de onthullingsceremonie 

droegen de erven van de graaf van Aldenburg 

Bentinck het monument over aan de gemeente 

Amerongen. 
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Twee tabaksschuren zijn aangekocht door de 

Stichting Utrechts Landschap. Eén is thans 

ingericht als infocentrum van de stichting, een 

tweede is eveneens geheel gerestaureerd en is  

in gebruik als werkruimte voor de gebieden 

Amerongse Berg en de Hoge Ginkel.

De Koenesteeg was aanvankelijk een onverhard 

pad en werd in 1853 met grind verhard. Inmiddels 

heeft de Koenestraat haar landelijke karakter 

verloren. De nog aanwezige negentiende-eeuw-

se boerderijen zijn hun oorspronkelijke functie 

kwijt en zijn opgenomen in een omgeving van 

hoofdzakelijk nieuwbouw. Vanwege de prachtige 

uitzichten vanaf de hoogte over het dorp en het 

polderlandschap was de Bergweg vanaf de 19e 

eeuw ook een geliefde plaats om villa’s te 

bouwen.

 

De Rijnsteeg vormt al eeuwen de verbinding via 

de pont in Eck en Wiel met Maurik, Lienden en 

Tiel in Gelderland.

 

De Lekdijk vormt de verbinding met Wijk bij 

Duurstede en is waarschijnlijk al voor het midden 

van de dertiende eeuw aangelegd. Bij de 

boerderij Wayenstein had al een eerdere 

bedijking gelegen en een oude havenkade. De 

onder druk van graaf Floris IV aangelegde Lekdijk 

vormde een aanzienlijke verbetering in de 

veiligheid en een beheersbaarder stroomgebied 

was het resultaat. De verantwoording voor het 

onderhoud van de dijk lag bij de direct aanwo-

nenden. Voor het onderhoud werd de dijk 

verdeeld in stukken; de slagen. De slagen werden 

toegewezen aan de eigenaren van stroken grond 

die hoeven werden genoemd. Het hele systeem 

staat bekend onder de term verhoefslaging. De 

slagen werden gemarkeerd door houten of 

stenen palen. De eerste paal stond en staat nog 

steeds tegenover de herberg De Rooden Leeuw.

De dijkpaal dateert uit de achttiende eeuw. Hij is 

van hardsteen en wordt bekroond met een 

classicistisch hoofdgestel. De paal draagt als 

opschrift “lekkendijk/bovendams”.

De Kromme Hoek is de ongelijke viersprong van 

de Lekdijk, Drostestraat, Rijnsteeg en Donker-

straat. De laatst genoemde straten liggen niet op 

één lijn. Komend van het veer over de Nederrijn 

moet men aan het eind van de Rijnsteeg naar de 

Donkerstraat een ‘kromme hoek’ maken. Een 

pittoreske oude schuur markeert ’den Crommen-

hoeck’.
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De Zuylesteinseweg leidt naar het Landgoed 

Zuylestein op de grens van Amerongen en 

Leersum. Het versterkte huis Zuylestein werd al 

in het bisschoppelijke leenregister uit 1381-

1388 genoemd. In 1630 verwierf prins Frederik 

Hendrik van Oranje-Nassau het huis. 

In 1897 werd het huis bij het bezit van G.J.G.C. 

Graaf van Aldenburg Bentinck, kasteelheer van 

Kasteel Amerongen, gevoegd. 

Thans is landgoed Zuylestein in het bezit van de 

familie De Brauere van Steelant. Huize Zuylestein 

brandde in 1945, ten gevolge van een Engels 

bombardement, geheel af, waarna de familie het 

huis heeft herbouwd. Het poortgebouw verhuurt 

vergaderzalen en heeft faciliteiten voor B&B 

gasten. De in renaissance stijl aangelegde tuin is 

zeer de moeite waard om te bezoeken.

 

BEROEMDE PASSANT
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HOOGGEPLAATSTE PASSANTEN

Het hoog adellijke Huis Amerongen met de invloedrijke families van Reede en Bentinck plaatsten 
Amerongen met regelmaat in de kijker. Zeer hoog bezoek arriveerde met regelmaat in het dorp en 
zorgde dat de dorpsbewoners met grote nieuwsgierigheid konden kijken naar het passerende hoge 
bezoek. Zo arriveerden via de belangrijkste invoerstraten van het dorp de Koning stadhouder Willem III, 
de Russische tsaar Nicolaas 1, Koningin-regentes Emma, Helena van Waldeck Pyrmont, de hertog van 
Albany en vele anderen. Na een verblijf van korte of langere tijd vertrokken de gasten weer huiswaarts 
uitgezwaaid door de bevolking.
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OPENBAAR REIZIGERSVERVOER

Wagens en diligences vormden de verbindingen 

met Utrecht en Arnhem. Het openbaar vervoer 

over de straatweg bleef tot diep in de negentien-

de eeuw gebrekkig. De diligences werden 

getrokken door vier of zes paarden die regelma-

tig gewisseld werden. Twee halteplaatsen waar 

verse paarden werden aangespannen herinneren 

nog aan deze paardentractie, te weten de schuur 

achter herberg De Roode Leeuw (Drostestraat 

35) en naast de voormalige herberg Het Rode 

Hert (Burg. Jhr.H.vd Boschstraat 1).

Het spoor betekende geen verbetering voor de 

verbindingen van Amerongen. In tegendeel. De 

voltooiing van de spoorverbinding Utrecht- 

Arnhem in 1845 beroofde Amerongen van de 

diligence dienst. Men achtte de dienst tussen 

Arnhem en Utrecht overbodig, waardoor de 

dorpen op de zuidflank van de Utrechtse 

Heuvelrug van openbaar vervoer verstoken 

werden. De leemte werd pas vijf jaar later 

opgevuld door particuliere diligencediensten,  

die echter geen lang leven beschoren waren.  

De spoorlijnen liepen namelijk noordelijk van 

Amerongen en halteplaatsen lagen te ver van het 

dorp. 

De stoomtramverbinding met Zeist kwam in 

1883 tot stand. Vier jaar later werd ook Arnhem 

op deze lijn aangesloten. Amerongen lag toen aan 

een doorgaande tramlijn van Zeist tot Arnhem. 

Vanaf 1887 tot 1948 reden de trams via de Burg. 

Jhr. H. vd Boschstraat door het dorp. De tramlijn 

was zeer succesvol. In 1893 vervoerde de tram 

over het traject al 586.000 reizigers, ruim 1.600 

per dag. De tram zorgde ervoor dat de plaatsen 

aan de Utrechtse Heuvelrug gemakkelijker 

bereikbaar werden voor toeristen, die dan ook in 

toenemende mate de dorpen er langs bezochten. 

In de jaren twintig werden de trams geëlektrifi-

ceerd.

Amerongen was door haar ligging vlakbij het veer 

over de Nederrijn en halverwege de verbindings-

route Utrecht-Arnhem, een aantrekkelijke 

halteplaats. In 1806, toen Amerongen nog geen 

duizend inwoners telde, waren er niet minder dan 

acht logementen en tapperijen. De aanleg van de 

stoomtram zorgde voor een aanzienlijke 

toename van het toerisme en reizigersverkeer. 

BEROEMDE BEWONER
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KEIZER WILHELM II (1859-1942)

Op 10 november 1918 arriveerde de keizer bij de Nederlandse grens in het Limburgse Eysden en vroeg 
asiel aan. Dat asiel werd hem uiteindelijk verleend, waarna een onderkomen werd gezocht. Graaf 
Bentinck werd benaderd de keizer tijdelijk (enkele dagen) op te vangen. Het werd uiteindelijk ruim  
1  jaar waarin Amerongen plotseling de ogen van de wereld op zich kreeg gericht. Voor het eerst werden 
paparazzi gesignaleerd langs de kasteeltuinen die een glimp van de beroemde en deels gehate bezoeker 
wilden opvangen. Bezoek het kasteel en bekijk het abdicatie bureau waar de keizer zijn aanspraken op de 
Duitse troon opgaf.
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De horeca profiteerde daar in ruime mate van. In 

de jaren negentig van de negentiende eeuw 

werden in Amerongen twee hotels ingericht in de 

riante herenhuizen Oranjestein (Drostestraat 

2-6). Ook het huis De Prins van Oranje aan de Hof 

was toen een tapperij.

Aan de Burg. v/d. Boschstraat lagen onder andere 

de uitspanningen Het Rode Hert en restaurant 

Buitenlust.  Bij Het Rode Hert bevond zich ook de 

tramremise. De sporen van de tram zijn nog 

waarneembar in het dorp. In de Burg. v/d 

Boschstraat is aan het terugwijkende straatprofiel 

aan de oostzijde de plaats van de tramremise te 

herkennen. De naam van het pand Burg. Jhr. H. 

v/d Boschstraat 37 “Het Wissel” herinnert er aan 

dat hier een wissel in de trambaan heeft gelegen.

De autobus was voor de tram in de jaren dertig 

van de vorige eeuw een hevige concurrent. Het 

tramtraject Rhenen-Arnhem werd opgeheven en 

in 1948 het traject Doorn-Rhenen. Een jaar later 

viel het doek voor de gehele tramwegonderne-

ming. 

De auto zorgde ervoor dat het wegennet werd 

uitgebreid en verbeterd. Belangrijk was hierbij de 

aanleg van de Kon. Wilhelminaweg in 1930. Op 

12 maart werden door de schoolkinderen van het 

dorp bomen geplant die nu een prachtige 

omlijsting van deze weg vormen. Na de tweede 

Wereldoorlog groeide Amerongen uit tot een 

belangrijk centrum voor vakantiehuizen en 

campings in het gebied van de Utrechtse 

Heuvelrug en deden steeds meer reizigers 

Amerongen aan.  

De (motor)fiets is, in samenhang met de vele 

campings rond het dorp, eveneens een belangrijk 

vervoermiddel geworden voor bezoekers aan 

Amerongen. Voor de reiziger zijn er verschillende 

B&B accommodaties.

BEROEMDE PASSANT
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MINISTER PRESIDENT COLIJN (1869-1944)

In de jaren dertig van de 20e eeuw kerkte Hendricus Colijn met enige regelmaat in de Gereformeerde 
kerk ‘de Ark’ aan wat nu de Imminkstraat heet.  Colijn had een buitenplaats in Leersum. Om ervoor te 
zorgen dat hij niet over een zandpad naar de kerk hoefde, werd een drie-steenspad aangelegd van de 
Burg. Jhr. H. vd Boschstraat naar de kerk.
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 PLEISTERPLAATSEN

Herberg de Roode Leeuw  
(Drostestraat 35) 
De Roode Leeuw is waarschijnlijk de oudste 

herberg in Amerongen, van wie al in het laatste 

kwart van de zeventiende eeuw melding wordt 

gemaakt. Het werd toen genoemd als halteplaats 

voor de postdienst Hamburg-Zutphen-Tiel. De 

ligging was zeer gunstig op de hoek van de 

Lekdijk en de naar het pontveer lopende 

Rijnsteeg, op het kruispunt van wegen naar 

Utrecht, Arnhem, Amersfoort, Wijk bij Duurstede 

en Tiel. Behalve als herberg heeft De Roode 

Leeuw velerlei functies vervuld. De stalhouderij 

achter het logement zorgde voor belangrijke 

neveninkomsten. Nog tot in de jaren dertig van de 

vorige eeuw maakten plaatselijke notabelen en 

reizigers gebruik van de wagens van De Roode 

Leeuw. In het achterhuis werden regelmatig 

varkensveilingen gehouden en vonden er circus 

opvoeringen en andere feestelijke evenementen 

plaats. Het pand heeft altijd tot het kasteelbezit 

behoord en werd verhuurd aan een kastelein Van 

1866 tot 1929 had de kastelein het recht van 

tolheffing op de Veerweg. De tolboom stond vlak 

voor de deur. Het logement kende ook zijn min of 

meer permanente bewoners. In de jaren 

1918-1920 toen de Duitse keizer met zijn talrijke 

gevolg op het kasteel logeerde, moesten de kok 

en de huismeester van het kasteel noodgedwon-

gen uitwijken naar De Roode Leeuw.  

De Roode Leeuw is gebouwd in een ingetogen 

stijl en is aan de voorzijde symmetrisch ingedeeld 

met de ingang in het midden. Het voorhuis heeft 

een streng symmetrisch ingedeelde gevel van 

twee verdiepingen onder een pannenschilddak. 

Op de begane grond zijn twaalf ruits vensters met 

luiken aangebracht, boven vier ruits schuifven-

sters. In het haaks op het voorhuis staande 

achterhuis waren de stallen. Boven de staldeuren 

aan de zijkant van het achterhuis is nog het oude 

opschrift te lezen: “Er is Goed Logement te Voet 

en te Paard”. Van het achterhuis is een klein 

gedeelte bij het voorhuis getrokken, getuige de 

twee vensters in de westgevel. Het haaks op het 

voorhuis staande achterhuis fungeerde als 

stalhouderij. Men kon van twee kanten de schuur 

inrijden. Het pannen zadeldak van de schuur is 

aan de westkant verder doorgetrokken, wat een 

markant silhouet oplevert. Zoals blijkt uit de 

jaartalankers is de achtergevel in 1794 herbouwd. 

Het stedenbouwkundig karakteristiek gebouw, is 

onlangs gerestaureerd en gemoderniseerd.  

Een bijzonderheid is het forse uithangbord dat 
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ruim 2,5 meter uit de gevel hangt. Het laat een 

rode leeuw zien binnen een krans die aan een 

smeedijzeren arm met krullende motieven hangt. 

Het bord is tijdens de oorlog zoekgeraakt. Bij de 

opruiming van de stallen van het kasteel in 

verband met de eigendomsoverdracht in 1977 

kwam het weer te voorschijn. Op initiatief van de 

Heemkundige Stichting is het bord gerestaureerd 

en in 1991 weer aan de muur bevestigd. 

Het Rode Hert  
(Burg. v/d Boschstraat 1) 
Het Rode Hert ligt aan de rand van de oude 

dorpskern, aan de Burg. Jhr. v/d Boschstraat 1. 

Oorspronkelijk had dit pand een woonfunctie. In 

1748 werd het herenhuis aangekocht door Dirk 

Vos met het doel er een herberg van te maken. De 

kern van het gebouw dateert grotendeels uit de 

tweede helft van de achttiende eeuw. Rond 1840 

werd het gebouw uitgebreid door kastelein Dirk 

Vos jr. De herberg kwam tot nieuwe bloei, nadat 

in 1883 de tramlijn vanuit Doorn was doorgetrok-

ken als onderdeel van de stoomtramlijn Zeist- 

Arnhem. Hierdoor werd Amerongen aantrekkelijk 

voor reizigers. Ter bevordering van het toerisme 

werd een vakantiekaart voor 50 cent uitgegeven 

die voor de gehele lijn geldig was.  

Het Rode Hert is een statig, vrijstaand herenhuis 

van twee verdiepingen onder een rondom 

lopende kroonlijst en een mansarde dak. Het 

achterhuis dat haaks staat op het voorhuis 

bestaat uit één bouwlaag. Het pand heeft een 

rechthoekige vorm met een brede voorgevel van 

zeven assen. De ingang bevindt zich in de derde 

as van links. Aan de voorzijde zijn licht getoogde 

zesruits schuifvensters met brede middenroede 

aangebracht. De vensters in de rechterzijgevel 

zijn van latere datum. De voorgevel is van 

baksteen, de andere gevels zijn wit gepleisterd. 

 
De Oude Remise  
(Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat 3) 
De Oude Remise links van Het Rode Hert,  is een 

pal aan de weg gelegen bakstenen wagenschuur. 

Ze kwam in 1855 in de plaats van een houten 

schuur met min of meer dezelfde afmetingen.  

Op oude prenten is te zien hoe hier vroeger de 

paarden werden gewisseld van de diligence van 

Utrecht naar Arnhem. In deze schuur waren twee 

hoge inrijpoorten aangebracht, zodat men in en 

uit kon rijden zonder de koets of wagen te 

hoeven keren.  De paarden konden aan de ene 

zijde de schuur binnenrijden, de koets met verse 

paarden verliet de schuur aan de andere zijde.  
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De inrijpoorten waren uit het midden van de 

gevel geplaatst, zo dicht mogelijk aan de 

straatzijde. Het wisselen van de paarden nam 

slechts enkele minuten in beslag. De inrijpoort 

aan één zijde is bewaard gebleven, de tweede is 

vervangen door een venster. 

Toen de tramlijn door de Burg. Jhr. H. v/d 

Boschstraat in 1883 werd aangelegd, kwam naast 

de Oude Remise, de wissel voor de trams van 

Arnhem naar Amersfoort.

Hotel-restaurant Buitenlust  
(Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat 13) 
Buitenlust is aan het begin van de negentiende 

eeuw gebouwd als boerderij van het dwarshuis-

type. In 1832 was het voorhuis eigendom van de 

schout van Darthuizen, Dirk de Ridder en het 

achterhuis van Otto Johan de Ridder. In 1904 

werd het gekocht door slager J. Meijer uit 

Rhenen, die het tot café-restaurant liet 

ombouwen. Het pand lag aan de straat waar de 

tram doorheen liep, die ’s zomers veel reizigers 

bracht. In 1906 liet Meijer voor zijn clientèle een 

schietbaan inrichten in het achterhuis. Tegen de 

witte voorgevel is in 1905 een houten veranda 

aangebracht, waarvan de dakrand met latwerk 

werd verlevendigd. Gekleurde ramen sluiten de 

veranda aan de binnenzijde af. Links in de gevel 

bevinden zich twee openslaande terrasdeuren en 

rechts twee vensters met luiken en een 

kelderlicht. De ingang is in het midden. Het 

voorhuis wordt gedekt door een zadeldak 

evenwijdig aan de staat met dakkapellen 

waarlangs geornamenteerde houten lissen zijn 

getimmerd. De achtermuur van het voorhuis is 

vermoedelijk van oudere datum.  

Het zadeldak van het achterhuis staat haaks op de 

hoofdkap en heeft een lagere dakvoet dan die 

van het voorhuis. De borstwering is nieuw 

opgemetseld. Over de scheiding van het oude en 

nieuwe metselwerk zijn muurankers aangebracht. 

De licht getoogde schuurdeuren zijn dichtgezet 

en vervangen door een garagedeur die direct op 

de staat uitkomt. Een stalvenster en het mestluik 

zijn bewaard gebleven.

Hotel-restaurant Buitenlust heeft zes kamers 

voor de reizigers die in Amerongen willen 

overnachten. 

De Napoleonschuur  
(Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat 44)
De Napoleonschuur bevestigt dat Amerongen 

aan een belangrijke oostelijke verbindingsweg 

van Utrecht lag, maar dat dit ook minder prettige 

gevolgen had. Amerongen lag op de route waar 

vele legers langs opmarcheerden naar Utrecht, 

ook de Franse troepen van Napoleon. De 

strategische ligging van het dorp achter de 

Nederrijn en de geografische ligging halverwege 

Utrecht en Arnhem maakten het dorp interessant 



C.P.J.VERSTEEGH (1856-1941)

Op de Hof 4 woonde de bekende tabaksplantersfamilie Versteegh. C.P.J. Versteegh woonde op de 
prestigieuze Hof in het centrum van het dorp. Zijn dochter Johanna verplaatste een van de tabaksschu-
ren uit het familiebezit van de Drift naar haar achtertuin, zodat de schuur daar dienst kon doen als 
paardenstal. Na haar dood in 1976 werd de schuur aan de gemeente verkocht, Deze verhuurd het nu aan 
de Heemkundige vereniging ‘Amerongen’ die er het tabaksteeltmuseum heeft gevestigd.

BEROEMDE INWONER
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voor het inkwartieren van soldaten. In de Franse 

tijd werden in het dorp diverse malen troepen 

ondergebracht. Ook na het verdrijven van de 

Fransen in 1813 werden de bevrijders, Pruisen en 

Kozakken, enige tijd in Amerongen ingekwar-

tierd. De bibliotheek van Amerongen is (nog) 

gevestigd in de zgn. Napoleonschuur uit de tijd 

van Lodewijk Napoleon. Boven de ingang prijkt 

een gevelsteen met ‘Napoleon I 1806’. De schuur, 

oorspronkelijk bedoeld voor de opslag van tabak, 

werd al spoedig na voltooiing gebruikt voor de 

inkwartiering van Franse troepen. De begane 

grond diende als paardenstalling.

Café-slijterij De Tram  
(Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat 29)
De Tram ligt enigszins terug gelegen achter de 

bebouwing van de Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat. 

De meest gezellige bruine kroeg van de Utrechtse 

Heuvelrug. Foto cafe de Tram De naam is 

ontleend aan de halte voor de stoomtram die haar 

tracé door de Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat had, 

die nog tot 1948 heeft bestaan.

Stallerij De Posthoorn  
(Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat 66)
De stallerij van het voormalige logement De 

Posthoorn aan de Overstraat had hier zijn ingang. 

De geschiedenis van het pand Burg. v/d 

Boschstraat 66 is nauw verbonden met dat van 

het erachter gelegen logement. In 1832 

verkochten de ervan van eigenaar Jan van Ree 

het pand aan de vrachtvervoerder Tijmen van 

Ree, die het in 1879 liet vervangen door 

nieuwbouw. Aart van Ewijk moderniseerde het in 

1892 ten behoeve van zijn bakkerij. De winkelpui 

is waarschijnlijk rond 1892 geplaatst. Naast de 

bakkerij bevond zich een inrit tot de parkeer-

plaats voor koetsen en wagens en de stal van De 

Posthoorn. De grote houten schuur tussen Burg. 

v/d Boschstraat 66 en De Posthoorn a/d 

Overstraat 21-23a brandde in 1934 af en werd 

vervangen door de huidige stenen schuur. 

De Hooge Heerlijckheid  
(Overstraat 18)
Het restaurant De Hooge Heerlijckheid, vroeger 

restaurant Borre, was oorspronkelijk een 

woonhuis. In 1993 kocht Sigurd Fredrik Von 

Ilsemann kleinzoon van Sigurd von Ilsemann, de 

voormalige adjudant van keizer Wilhelm II, het 

pand en vestigde er een restaurant. In 1286 

vroegen de gebroeders Henric en Diederic Borre 

toestemming aan graaf Floris V om bij het dorp 

Amerongen een versterkt huis te bouwen. 

Twintig jaar eerder, in 1266, werden al twee 

broers, Diederic en Arnoud Borre als ‘buyrluyden’ 

in Amerongen genoemd. De term buyrluyden 

werd in sommige gemeenten vóór de vijftiende 

eeuw gebruikt als aanduiding voor wat daarna 



JAN TOOROP (1858-1928)

Toorop kwam rond 1887 naar Amerongen. Deze beroemde uit Nederlands Indië afkomstige schilder was 
ernstig ziek en zelfs tijdelijk blind als gevolg van een in Brussel opgelopen syfilis. Hij woonde enige tijd in 
Amerongen om op te knappen van zijn ziekte. Tijdens zijn verblijf overleed zijn dochtertje Marij Annie. 
Op het oude kerkhof bevindt zich nog de eenvoudige grafsteen boven haar kindergrafje. 
Het oude kerkhof is te bezoeken en is een historisch monument. De graven van belangrijke Amerongse 
families als de van Reedes, Bentincks en Zuylen van Natewisch zijn er te zien. Ook de geschiedenis van 
de drie uitbreidingen van het oude kerkhof is in de aanleg te herkennen.

BEROEMDE BEWONER
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schepenen is gaan heten. Dat zou betekenen dat 

de Borres al een bepaalde positie binnen de 

Amerongse samenleving hadden verworven. 

Voor zover bekend is het jaar 1266 de eerste keer 

dat de naam Borre in relatie tot Amerongen 

voorkomt in de bronnen. Waren zij verkenners 

van de graven van Holland? We weten het niet. De 

plaats van afkomst van de Borres is niet bekend. 

Over de meeste adellijke families zijn in het 

Nederlands Adelsboek en soortgelijke werken 

voldoende gegevens gepubliceerd. Ten aanzien 

van enkele families, waaronder de familie Borre 

van Amerongen, is dit niet het geval.

De broers waren de grondleggers van het nu ruim 

700 jaar oude kasteel. Ter herinnering hieraan 

noemde Von Ilsemann zijn restaurant Borre. 

Inmiddels hebben de nieuwe uitbaters de naam 

gewijzigd in De Hooge Heerlijckheid.

De Posthoorn  
(Overstraat 21-23a)
De Posthoorn aan de Overstraat 21-23a was 

gedurende anderhalve eeuw een logement. Deze 

werd tot 1883 geleid door de familie van Ree. 

Aan de gevel hangt nog een uithangbord met een 

posthoorn. Het logement had op de bovenverdie-

ping acht tot tien kamers: op de benedenverdie-

ping waren de gelagkamer en een keuken. In de 

jaren voorafgaande aan de Franse bezetting was 

de reputatie van De Posthoorn een paar maal in 

het geding geweest. Op 11 januari 1790 werd de 

logementhouder Tijmen van Ree bij het gerecht 

op het matje geroepen, waar hij te horen kreeg 

“op sondag geene Drinkgelagen te setten”. 

Daarna kreeg hij nog een berisping van de 

kerkenraad. In 1883 ging De Posthoorn over in de 

handen van koetsier Pieter van Minnen. Om ook 

een graantje mee te pikken van het toenemende 

toerisme dat de komst van de tramlijn in 1883 

met zich mee bracht, liet hij bij de tramhalte aan 

de Achterweg een handwijzer naar De Posthoorn 

plaatsen.

De Overstraat is in 1926, 1929 en 1955 in 

verband met het autoverkeer verbreed, de iets 

gebogen loop van de Overstraat is min of meer 

onveranderd gebleven en is daarom van 

ruimtelijk-historisch belang. Het merendeel van 

de bebouwing dateert uit de achttiende of 

negentiende eeuw en telt één of twee bouw- 

lagen.

Links van het logement, op nummer 23, waar nu 

nog met fraaie letters “De Posthoorn” op de gevel 

staat, was vroeger de stal van het logement. Deze 

stal was behalve van de Overstraat ook bereikbaar 

vanaf een inrit aan de huidige Burg. v/d 

Boschstraat (vroeger Achterweg) naast nummer 

66. Op het terrein achter het logement was 

tevens plaats voor koetsen en wagens. Het 
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JAN WILLEM GOLDBACH (OVERLEDEN 1804)

In de Andrieskerk bevindt zich de grafsteen van Jan Willem Goldbach, drossaard in Amerongen en een 
hoofdrolspeler tijdens de Franse revolutie bij de omwenteling van een feodaal bestuur naar een gekozen 
dorpsvertegenwoordiging. Op maandag 2 maart 1795 vond die revolutionaire gebeurtenis plaats. 
Goldbach kreeg bezoek van twaalf dorpsgenoten die hem verzochten de gehele burgerij te laten 
oproepen naar de kerk. Daar werd het bestuur uit functie gezet, omdat zij niet door ‘de stemme des 
volks’ waren aangesteld. Er kwam een nieuw bestuur waarin Goldbach opnieuw zijn plaats mocht 
innemen als drossaard. Een fluwelen revolutie waarbij dus niet alles werd omvergeworpen. In de kerk 
bevinden zich ook een grote hoeveelheid rouwborden die de herinnering aan de machtige familie van 
Reede levend houden. Goldbach heeft ook zijn plaats weten te veroveren in de geschiedenis van dit dorp.
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vervoer van en naar het dichtstbijzijnde 

spoorwegstation te Maarsbergen was eveneens 

in handen van Pieter van Minnen. Behalve 

goederen vervoerde hij in zijn koets ook reizigers 

naar het station. De passagiers konden in 

afwachting van het vertrek in De Posthoorn het 

een en ander nuttigen. De wagens vertrokken 

vanaf de stal van De Posthoorn aan de Overstraat 

en keerden via de inrit aan de Achterweg terug. 

In 1911 sloot het logement zijn deuren en werd 

de hele inventaris openbaar verkocht. De panden 

werden verbouwd en ontstonden er o.a. twee 

winkelruimtes. Thans is nummer 21 in twee 

particuliere woningen gesplitst en is in de stallerij 

van nummer 23 het ontwerpbureau Novad 

gevestigd.

Nummer 21 is een gepleisterd dwarshuis van zes 

traveeën breed onder een pannen zadeldak. Op 

de begane grond is links een T-venster geplaatst. 

De rest van de begane grond wordt in beslag 

genomen door een brede portiek met aan 

weerszijden een etalagevenster. Opvallend aan 

deze winkelpuien zijn de Ionische zuilen naast de 

ramen. Van de vroegere keuken is de enorme 

schouw over en op de eerste verdieping zijn 

enkele resten van schoorsteenmantels te zien. De 

trap naar de zolder, de zolderdeur en de 

dakspanten zijn waarschijnlijk nog origineel.

Nummer 23 heeft een pannen mansardedak, 

waarvan de nok haaks op de straat staat. Rechts is 

een brede dubbele deur. Zowel op de kapverdie-

ping als op de begane grond zijn drie zesruits 

vensters aangebracht. In de top is een makelaar 

en dwarshout tegen de daklijst bevestigd.

 
Het Gasthuys  
(Gasthuisstraat 1-3)
Het Gasthuys is gevestigd in een beeldbepalend 

Rijksmonument gelegen aan de Margaretha 

Turnorlaan recht voor het kasteel Amerongen. In 

1850 werd het pand gebouwd en was vele jaren 

in het bezit van de familie Bentinck. In 2009 is de 

oorspronkelijk als “twee-onder-een-kap” woning 

geheel gerestaureerd met behoud van de 

authentieke details. Het Gasthuys heeft vier B&B 

kamers.

De Blauwe Schuur  
(Burgwal 10)
De Blauwe Schuur is als buitencentrum naar het 

model van een originele tabaksschuur gebouwd. 

Het centrum is een geschikte accommodatie 

voor een schoolwerkweek, reünie of vakantie-

kamp. Voor max. 48 personen is het op basis van 

zelfverzorging van alle gemakken voorzien.

 



BEROEMDE BEWONERS

FAMILIE BENTINCK

Foto ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest op 12 juni 1909 van de graaf en gravin  
van Aldenburg Bentinck. De vele gasten hebben een lange reis achter de rug.
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WANDELROUTES 
vanaf Zuylestein, Infocentrum De Tabaksschuur, Tabaksteeltmuseum, Kasteel en 
Andrieskerk

Bosch van Rosenthalroute.  Afstand:  4 km

Godard Bentinckroute . Afstand: 9,8 km

Deze routes starten bij Zuylestein en zijn in 

boekvorm te koop bij Zuylestein voor € 5,-

Rondje Amerongen – Leersum. Afstand: 12 km 

Startpunt bij de ingang van Kasteel Amerongen

Routebeschrijving gratis te downloaden via: 

www.voetstappen.nl/binland/utrecht/

amerongen.php

Cotlandenpad. Afstand: 9 km

Startpunt in Amerongen is de Groene entree, in 

Leersum bij restaurant Touché.

Routebeschrijving gratis te downloaden via: 

http://www.klompenpaden.nl/alle-klompenpa-

den/utrecht/220-cotlandenpad.html

Tabaksbladroute. Afstand: 2 km

Starpunt: Tabaksteeltmuseum in Amerongen.

Routebeschrijving gratis te downloaden via:

www.fietsenwandelweb.nl/downloads/

Tabaksbladroute2011.pdf

Ook kan deze route worden afgehaald bij het 

Tabaksteeltmuseum

Tabakkertocht: Afstand: 19 km

Startpunt is de Andrieskerk te Amerongen

Routebeschrijving gratis te downloaden via:

www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/

tabakkertocht

Hoog en Laagroute door Amerongse Bos en 

Amerongse Bovenpolder. Afstand: 6 km

Startpunt Informatiecentrum De Tabaksschuur 

van het Utrechts Landschap

Routebeschrijving gratis te downloaden via:

www.utrechtslandschap.nl/routes/wandelen/

hoog-en-laag

Over de Top. Afstand: 3,4 km

Startpunt Informatiecentrum De Tabaksschuur 

van het Utrechts Landschap

Routebeschrijving gratis te downloaden via:

www.utrechtslandschap.nl/routes/wandelen/

over-de-top
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Amerongen Inspireert 

Amerongen is een perfecte uitvalsbasis voor 

wandelingen. Niet alleen het oude dorp is meer 

dan de moeite waard, ook de bovenpolders bij de 

Rijn vragen erom verkend te worden. In het 

Amerongse Bos bevindt zich ook het hoogste 

punt van de Utrechtse Heuvelrug: De Amerongse 

Berg (69m). Met recht een hoogtepunt in uw 

wandeling!

Hier vindt u een aantal wandeltochten. 

www.amerongeninspireert.nl/wandelen/

Amerongen Monumentaal

De ROUTE MACHT & PRACHT voert u niet alleen 

langs de bekende high lights, maar ook langs een 

aantal karakteristieke kleinere monumenten.

www.amerongenmonumentaal.nl/portfolio/

route/

Heuvelrug recreatief

Op deze site vindt u een aantal routes door o.a. 

het Zuylesteinse Bos en het Amerongse Bos.

www.utrechtse.heuvelrugrecreatief.nl/routes/

wandelroutes/
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COLOFON

Redactie:
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Vormgeving cover: Logolicious.nl Amsterdam 
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Vormgeving logo ‘Op Reis’: Juliëtte Gerards

Foto’s:
Jaap van Dijke  e.a.

Drukwerk:
Drukwerkdeal

Bronnen:
De voornaamste gegevens over de monumenten 

zijn ontleend aan:  “AMERONGEN Geschiedenis en 

Architectuur” door: E. & E. Kurpershoek. uitg. 

Kerckebosch b.v. Zeist. 

Historische achtergrond bij Amerongen is te 

vinden in: ‘Amerongen, een aenzienlijck vleck 

van: L.P. van Putten (uitgave 2013) uitgever: van 

Gruting Westervoort.

Amerongen Monumentaal: In Amerongen 

Monumentaal worden negen belangrijke 

monumenten  en natuurorganisaties in  

Amerongen gebundeld: Kasteel Amerongen, 

Landgoed Zuylestein, Andrieskerk, Tabaksteelt-

museum, Molen Maallust, Utrechts Landschap, 

Dorp en Natuur, Grietmarkt en Open Monumen-

tendag Amerongen. De samenwerking van de 

negen heeft tot doel Amerongen onder het 

motto HISTORIE, CULTUUR & NATUUR met een 

herkenbare uitstraling te positioneren.

Websites:
www.amerongenmonumentaal.nl

www.Kasteelamerongen.nl

www.landgoed-zuylestein.nl

www.andrieskerk.nl

www.tabaksteeltmuseum.nl

www.molenmaallust.nl

www.utrechtslandschap.nl/infocentra/

   tabaksschuur-Amerongen

www.dorpennatuur.nl

www.grietmarkt.nl

www.openmonumentendagamerongen.nl



35



OPEN 
MONUMENTENDAG 

AMERONGEN

OPEN 
MONUMENTENDAG 

AMERONGEN


