CITYROUTES

KASTELENROUTE

KROMME RIJNSTREEK / WIJK BIJ DUURSTEDE

FIETS OF AUTO
AFSTAND: 35 KM

CITYROUTES

TIP:
COMBINEER
MET KASTEEL
AMERONGEN!

www.kasteelamerongen.nl
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OVERZICHT
AFSTAND: 35 KM
START EN EINDPUNT: WIJK BIJ DUURSTEDE
HOE: FIETS OF AUTO
BEWEGWIJZERING: GEEN
ZICHTBAARHEID: EEN AANTAL KASTELEN ZIJN
ALLEEN ZICHTBAAR MET DE [BLAUWE] WANDELROUTE OP DE KAART.
OVERIGE BEZIENSWAARDIGHEDEN:
ER ZIJN OOK ANDERE BEZIENSWAARDIGHEDEN,
DEZE ZIJN [PAARS] OP DE KAART.
TIP: BEZOEK KASTEEL AMERONGEN!
HET KASTEEL EN DE ROUTE ZIJN [GROEN] OP DE
KAART
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INTRODUCTIE
KORTE HISTORIE
De Kromme Rijnstreek is het buiten van Utrecht. Het rivierenlandshap ontmoet hier de
natuur en bossen van de Utrechtse Heuvelrug. In het Kromme Rijngebied, met name
rond de Langbroekerwetering, zijn vele kastelen en landgoederen met een
middeleeuwse oorsprong te vinden.
Tot het jaar 1122 zou je op vele punten langs deze route in het water staan. Dit gebied
was bij hoge waterstanden onderdeel van de Rijn. In 1122 is de Kromme Rijn afgedamd
bij Wijk bij Duurstede en ontstond nieuwe grond. De bisschop van Utrecht regeerde
destijds over dit gebied en gaf het uit aan leenmannen en geestelijken. Deze bouwden
versterkte woontorens die in de loop van de tijd werden uitgebouwd tot kastelen.

HOE GOED KAN IK DE KASTELEN ZIEN?
De meeste kastelen in de omgeving zijn nog particulier bewoond en niet toegankelijk
voor publiek. Ook zijn niet alle kastelen vanaf de gemarkeerde route goed zichtbaar.
In een aantal gevallen kun je met een korte wandeling het kasteel beter bezichtigen.
Dit wordt aangegeven met een [BLAUWE ROUTE] op de kaart.

ANDERE BEZIENSWAARDIGHEDEN TIJDENS DE ROUTE
Langs de route zijn een aantal andere bezienswaardigheden opgenomen. Deze
[PAARSE BEZIENSWAARDIGHEDEN] beginnen met de hoofdletters A, B, C, etc.
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WELKOM!
Leuk dat je interesse hebt in deze kastelenroute! We
hebben deze route gemaakt om je kennis te laten maken
het Kromme Rijngebied en de vele kastelen en
landgoederen in deze streek.
Deze route brengt je langs Langbroek, Werkhoven en
Cothen. Start- en eindpunt is in Wijk bij Duurstede.
MEER WETEN?
Wil je meer van Wijk bij Duurstede, Utrecht of andere
steden weten? Maak dan kennis met onze gratis
historische wandelroutes. Met 1 klik heb je een leuke
stadswandeling op je telefoon!
Kijk op https://cityroutes.nl/

05

CITYROUTES

01 KASTEEL ZUILENBURG
GEBOUWD

OMSTREEKS 1250

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID VANAF LANGBROEKERDIJK TUSSEN
DE BOMEN DOOR
KORTE BESCHRIJVING

Zoals blijkt uit een tekening van Roelant Roghman uit 1648 is het
overgrote deel van het kasteel afgebroken. Het huidige gebouw kan
als een woontoren worden gezien en heeft muren van 1,3 meter dikte.
Vlakbij kasteel Zuilenburg ligt de kerk in Overlangbroek.
Overlangbroek is een buurtschap in de gemeente Wijk bij Duurstede.
Het heeft sinds circa 1335 een eigen parochiekerk en is sindsdien
nauwelijks gegroeid.
Het landgoed en nabijgelegen natuurgebied is een Natura 2000
gebied wat wil zeggen dat het op Europees niveau bescherming
geniet. De reden is dat het essenhakhout-gebied op voedselrijke
kleigronden in een rivierengebied ook internationaal uniek is.

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Roelant Roghman, Kasteel Zuilenburg in Langbroek in beter dagen, 1648, wikimedia commons
ONDER: Ridderhofstad Zuilenburg te Overlangbroek, 2017, eigen productie
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02 KASTEEL GROENESTEIN
GEBOUWD

1377 - 1414

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID POORT LIGT DIRECT AAN DE
LANGBROEKERDIJK
KORTE BESCHRIJVING

Voormalig kasteel Groenestein is vermoedelijk rond 1400 gebouwd. Na
het overlijden van de ongehuwde barones van Lynden in 1847 is het
onderdeel geworden van het landgoed Sandenburg. Dit landgoed was in
het bezit van haar broer.
Het kasteel bestond uit een aantal gebouwen op een vierkant terrein.
Om dit terrein lag een gracht en was toegankelijk via een ophaalbrug.
Kasteel Groenestein raakte in verval en werd waarschijnlijk in 1862
gesloopt.
Op dit moment resteert alleen nog een poortgebouw en een deel van de
oorspronkelijke gracht.

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Jan de Beijer, Kasteel Groenestein bij Langbroek, 1744, wikimedia commons
ONDER: Voormalig Kasteel Groenestein, 2017, eigen productie
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03 KASTEEL SANDENBURG
GEBOUWD

VOOR 1391

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM, DEELS VERHUURD

ZICHTBAARHEID VANAF EEN AFSTAND VAN DE
LANGBROEKERDIJK
KORTE BESCHRIJVING

Kasteel Sandenburg wordt nog steeds bewoond door de familie van
Lynden van Sandenburg. Echter, op de bovenste verdieping van het
kasteel, in de voormalige stal en in het koetshuis zijn bedrijven
gevestigd.
De oorspronkelijke woontoren is in de 18e eeuw gesloopt en vervangen
door een nieuwe. In 1857 is het kasteel uitgebreid met brede vleugels
en hoektorens. Destijds is ook de witte pleisterlaag aangebracht.
In het koetshuis is de Nederlandse dichter Gerrit Achterberg geboren.
Hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste dichters in de 20e
eeuwse poëzie. Zijn vader was koetsier van de familie van Lynden van
Sandenburg.
Meer informatie? Bezoek de website op www.sandenburg.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Jan de Beijer, Sandenburg bij Langbroek, 1750, wikimedia commons
ONDER: Kasteel Sandenburg, 2017, eigen productie
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04 KASTEEL WALENBURG
GEBOUWD

VOOR 1260

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID

VANAF LANGBROEKERDIJK TUSSEN
DE BOMEN DOOR

KORTE BESCHRIJVING

Het kasteel werd vroeger ook Walensteyn of Walenborch genoemd. Het
ligt op een vierkant eilandje en is toegankelijk via een poortgebouwtje
met brug. Daarachter bevindt zich een eilandje met de tuin.
Oorspronkelijk was Walenburg een woontoren van 6,5 meter hoog,
bovenop een heuveltje van 2 meter hoog. De muren van de woontoren
of donjon waren 1,2 meter dik. Tegen het einde van de 13e eeuw is de
toren met 2 verdiepingen verhoogd en kreeg een hoogte van 14,6
meter.
Rond 1550 is er een gebouw tegen de donjon aan gebouwd en is het
heuveltje afgegraven. In 1965 hebben de toenmalige bewoners een
siertuin aangelegd waarmee ze grote bekendheid verwierven.

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: HenkvD, Walenburg met brug Langbroek, 2012, wikimedia commons
ONDER: Kasteel Walenburg, 2017, eigen productie
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05 KASTEEL LUNENBURG
GEBOUWD

ROND 1280

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID VANAF LANGBROEKERDIJK TUSSEN
DE BOMEN DOOR
KORTE BESCHRIJVING

Kasteel Lunenburg was honderden jaren lang voor een groot deel
omgeven door water. Rond het einde van de 18e eeuw is de gracht
gedempt en werd de toren uitgebouwd met een landhuis.
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog is het landhuis en de
toren door een bombardement van de geallieerden zwaar beschadigd.
De oorzaak hiervan was dat een aantal Duitse legervoertuigen onder de
bomen geparkeerd hadden gestaan, maar deze waren vertrokken.
Vlak na de oorlog werden er restauratieplannen gemaakt maar het geld
ontbrak. Pas in 1968-70 is het gerestaureerd en kreeg de toren zijn
middeleeuwse gedaante weer terug. Ook de slotgracht, houten brug en
17e eeuwse woning zijn toen gereconstrueerd.
Meer informatie? Bezoek de website op www.kasteellunenburg.nl/

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Jan de Beijer, Lunenburg, 17e eeuw, wikimedia commons
ONDER: Kasteel Lunenburg, 2017, eigen productie
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06 KASTEEL HINDERSTEYN
GEBOUWD

ROND 1300

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID

VANAF LANGBROEKERDIJK TUSSEN
DE BOMEN DOOR [EXTRA ROUTE]

KORTE BESCHRIJVING

Kasteel Hindersteyn is omstreeks 1300 gesticht en was een leen van de
bisschoppen van Utrecht. Na verschillende malen van eigenaar te zijn
gewisseld, wordt het momenteel bewoond door de familie Geytenbeek.
De huidige bewoner heeft de oorspronkelijke tuinaanleg hersteld en
een moestuin met 3 historische kassen, een doolhof en labyrint
toegevoegd aan de buitenplaats. In de tuin bevindt zich ook een
slangenmuur, dit is een fruitmuur gebouwd in een slingerende lijn. In de
kromming van de muur wordt een microklimaat gecreëerd waardoor
het fruit eerder rijp is. Ook is het mogelijk om te fruit te telen waarvoor
het in ons land eigenlijk te koud is zoals perziken en abrikozen. De
moestuin wordt onderhouden door een groep vrijwilligers.
Meer informatie? Bezoek de website op www.hindersteyn.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Kasteel Hindersteyn, 2017, eigen productie
ONDER: Kasteel Hindersteyn zijkant, 2017, eigen productie
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07 KASTEEL WEERDESTEYN
GEBOUWD

ROND 1300

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID

ALLEEN VIA WANDELROUTE [EXTRA
ROUTE] NIET ZICHTBAAR MET AUTO

KORTE BESCHRIJVING

Van de vroege bouwgeschiedenis van kasteel Weerdesteyn is weinig
bekend. Bisschop van Arkel van het destijdse machtige Utrechtse
bisdom gebruikte Weerdesteyn korte tijd als residentie. Bisschop van
Arkel is na zijn dood begraven in de Domkerk te Utrecht.
Het kasteel had destijds een gracht, ophaalbrug en poortgebouw.
Dichtbij het kasteel stond een boerderij met bijgebouwen. Deze is rond
1875 afgebroken. Buiten de omgrachting is een nieuwe boerderij
gebouwd die er vandaag de dag nog staat.

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Weerdestein 17e eeuwse tekening, Provinciaal Archief Utrecht, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, wikimedia commons
ONDER: Kasteel Weerdesteyn, 2017, eigen productie
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08 KASTEEL HARDENBROEK
GEBOUWD

VOOR 1309

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID

DIT KASTEEL IS NIET ZICHTBAAR

KORTE BESCHRIJVING

Kasteel Hardenbroek is vernoemd naar de familie Van Hardenbroek.
Van Hardenbroek is één van de oudste adellijke geslachten van
Nederland en de leden behoren sinds 1814 tot de Nederlandse adel van
het koninkrijk.
In 1995 is het kasteel gerestaureerd. Het omliggende landgoed is
grotendeels vrij toegankelijk.

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Roelant Roghman, Kasteel Hardenbroek, 1646-47, Beeldbank Nederlandse Kastelenstichting
ONDER: Kesteelbeer, Kasteel Hardenbroek , 2010 wikimedia commons
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09 KASTEEL STERKENBURG
GEBOUWD

ROND 1196

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID VANAF LANGBROEKERDIJK
KORTE BESCHRIJVING

Kenmerkend voor het middeleeuwse kasteel Sterkenburg is de hoge
ronde toren met een muurdikte van ruim 2,5 meter. De toren had een
militaire functie. Het is één de oudste kastelen in dit gebied en heeft
eeuwenlang een sleutelrol vervuld. Een gezichtsbepalend onderdeel is
de nabijgelegen 19e eeuwse duiventoren, al behoort deze sinds 1978
niet meer tot het landgoed waar het kasteel deel van uitmaakt.
In de geschiedenis van kasteel Sterkenburg spreekt de familie van
Aeswijn met name tot de verbeelding vanwege de bruto moord op
Anthonis van Aeswijn. Hij werd in juni 1647 enkele na zijn huwelijk
onthoofd teruggevonden in het bos van Sterkenburg. Ondanks hoge
beloningen is deze moord nooit opgehelderd.
Meer informatie? Bezoek de website op www.kasteelsterkenburg.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Roelant Roghman, Kasteel Sterkenburg, 1646-47, Beeldbank Nederlandse Kastelenstichting
ONDER: Kasteel Sterkenburg, 2017, eigen productie
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10 KASTEEL BEVERWEERD
GEBOUWD

13e EEUW

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID VANAF BEVERWEERTSEWEG EN
[EXTRA ROUTE]
KORTE BESCHRIJVING

Het oudste deel van kasteel Beverweerd is een rechthoekige woontoren
uit de tweede helft van de 13e eeuw. Deze toren vormt nu nog het hart
van het huidige kasteel. In het huidige gebouw is nog een zijde van de
toren te zien bij de hoofdingang. Later is een vierkant gebouw
toegevoegd. Beverweerd is veel verbouwd, het middeleeuwse uiterlijk
van het kasteel is omgevormd tot een strak witgepleisterd geheel. Ook
zijn er nepkantelen toegevoegd.
Enige tijd geleden was de Beverweerd International School gevestigd in
het kasteel en de omliggende bijgebouwen. In 2005 is het landgoed
gekocht door een stichting die er een bejaardentehuis voor
vegetarische ouderen in wilde vestigen. Dit mislukte echter. In 2017 is
het wederom verkocht en de huidige eigenaar wil er woningen voor
ouderen in realiseren.

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Roelant Roghman, Kasteel Beverweerd, 1646-47, Beeldbank Nederlandse Kastelenstichting
ONDER: Kasteel Beverweerd, 2017, eigen productie
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11 KASTEEL RHIJNESTEIN
GEBOUWD

VOOR 1248

HUIDIG

PRIVE EIGENDOM

ZICHTBAARHEID ALLEEN VIA WANDELROUTE [EXTRA
ROUTE] NIET ZICHTBAAR MET AUTO
KORTE BESCHRIJVING

In de 14e eeuw is kasteel Rhijnestein eigendom van Jan van
Rijnensteine die een zoon was van de machtige bisschop van Utrecht,
Jan van Arkel. Jan van Rijnensteine voerde vaak strijd en hield zich ook
bezig met roof- of plundertochten. In 1396 gaat hij met 300 mannen
naar ’t Goy en ze plunderen het dorp. De rest steken ze in brand.
Bisschop van Blankenheim ontsteekt in woede en stuurt zijn troepen
naar Cothen. Jan van Rijnestein en zijn manschappen houden
dagenlang stand maar uiteindelijk raakt het kruit en voedsel op. Na de
overgave is het kasteel tot de grond toe afgebroken met uitzondering
van de rechter vierkante toren en de voorburcht. In de 19e eeuw wordt
een nieuw huis tegen de toren aangebouwd en aan de andere zijde een
bijna identieke toren aangebouwd.
Meer informatie? Bezoek de website op www.rhijnestein.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Kasteel Rhijnestein, 2017, eigen productie Kastelenstichting
ONDER: Kasteel Rhijnestein poortgebouw, 2017, eigen productie
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12 KASTEEL DUURSTEDE
GEBOUWD

ROND 1270

HUIDIG

EIGENDOM GEMEENTE, TE HUUR
VOOR FEESTEN
ALLEEN VIA WANDELROUTE [EXTRA
ROUTE] NIET ZICHTBAAR MET AUTO

ZICHTBAARHEID

KORTE BESCHRIJVING

In 1270 wordt de zware bakstenen woontoren of donjon, gebouwd met
muren van 2,5 meter dikte. De oorspronkelijke ingang lag op de 2e
verdieping en was met een houten trap bereikbaar. De trap kon in tijden
van nood worden gesloopt of afgebrand. De Bourgondische toren met
een hoogte van 41 meter had een militaire functie en is zeer imposant.
In 1449 heeft de toenmalige eigenaar het onder dwang verkocht aan de
machtige bisschop van Utrecht, David van Bourgondië. Hij liet het
kasteel grondig verbouwen waarbij de donjon werd ingesloten door
nieuwbouw. Destijds is ook de Bourgondische toren gebouwd, waar
het woonvertrek van de bisschop was. Het kasteel werd een vierkant
geheel met op 3 hoeken ronde torens en 4 nieuwe vleugels. Op het
binnenplein zijn de funderingen hiervan teruggevonden.
Meer informatie? Bezoek de website op www.kasteelduurstede.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Abraham Rademaker, Kasteel Duurstede, 1640, Beeldbank Nederlandse Kastelenstichting
ONDER: Kasteel Duurstede, 2017, eigen productie
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A WALPLANTSOEN / MOLEN RIJN EN LEK
GEBOUWD

MOLEN IN 1659

HUIDIG

KORENMOLEN

ZICHTBAARHEID WALPLANTSOEN
KORTE BESCHRIJVING

Het is nauwelijks meer voor te stellen maar waar nu een parkeerterrein
is met de naam Walplantsoen (start van deze kastelenroute door de
Kromme Rijnstreek), lag ooit de Kromme Rijnhaven. De Kromme Rijn
was vroeger een belangrijke route voor goederentransport richting
Utrecht. Tot circa 1920 kon je hier vandaan met de trekschuit naar de
Oudegracht in Utrecht
Wanneer je omhoog naar de molen loopt, loop je eigenlijk over de oude
sleephelling. Deze diende voor het brengen van goederen van de
Lekhaven naar de Kromme Rijnhaven en vice versa. Overslag dus. De
molen op de dijk is uniek. Het is een walpoortmolen, de molen is
gebouwd op de middeleeuwse stadspoort als op de wal. De korenmolen
is oorspronkelijk gebouwd als runmolen. Run is fijngemalen
eikenschors dat in proces van leerlooien als grondstof werd gebruikt.
FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Molen Rijn en Lek, 2017, eigen productie
ONDER: Walplantsoen, 2017, eigen productie
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B MOLEN RIJN EN WEERT
GEBOUWD

1882

HUIDIG

EIGENDOM STICHTING

ZICHTBAARHEID

VANAF WERKHOVENSE WEG EN VIA
WANDELROUTE [EXTRA ROUTE]

KORTE BESCHRIJVING

De molen Rijn en Weerd werd in 1882 gebouwd ter vervanging van een
molen bij kasteel Beverweerd. De naam van de molen is een verwijzing
naar Beverweerd en de Kromme Rijn die niet ver van de molen stroomt.
De naam heeft ook verwantschap met de nabijgelegen molen in Utrecht
en Wijk bij Duurstede die respectievelijk Rijn en Zon en Rijn en Lek
heten.
Tegenwoordig maalt de molen nog wekelijks graan dankzij de inzet van
een een aantal vrijwillige molenaars.
Meer informatie? Bezoek de website op www.korenmolen-werkhoven.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Henk Monster, Rijn en Weert, 2013, wikimedia commons
ONDER: Jan Dijkstra, De molen Rijn en Weert in het dorp Werkhoven in de Kromme Rijnstreek in de gemeente Bunnik, 2017, wikimedia commons
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C SINT STEVENSKERK
GEBOUWD

ROND 1100

HUIDIG

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

ZICHTBAARHEID

VANAF HERENSTRAAT EN DE BRINK

KORTE BESCHRIJVING

De Sint Stevenskerk staat aan de Brink in het dorp Werkhoven.
Werkhoven is in de 8e eeuw ontstaan onder de naam Wercundia. De
kerk vormt nog altijd het middelpunt van de historische kern van het
dorp. In 1964 is de gemeente Werkhoven opgeheven en bij de gemeente
Bunnik gevoegd.
Al in de 9e eeuw stond hier een houten kerk die was gewijd aan Sint
Stefanus, de eerste martelaar. Hij werd gestenigd in het jaar 35 na
beschuldigd te zijn van de moord op de Messias. De toren van de kerk is
uit tufsteen wat in de middeleeuwen vaak gebruikt werd als
bouwmateriaal. Tufsteen werd vooral gewonnen in de Eifel en
verhandeld in Utrecht of Deventer.
Het bij de kerk staande lijkbaarhuisje werd in 1860 gebouwd. Meer
informatie? Bezoek de website op www.hervormdwerkhoven.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Hendrik Spilman, Het dorp Werkhoven, kopergravure, 1750, tekenaar Jan de Beijer, wikimedia commons
ONDER: Sint Stevenskerk, 2017, eigen productie

20

CITYROUTES

D PRIORIJ GODS WERKHOF
GEBOUWD

1959

HUIDIG

CONFERENTIECENTRUM

ZICHTBAARHEID

VANAF HOLLENDEWAGENWEG

KORTE BESCHRIJVING

De Priorij Gods Werkhof is gelegen ten zuidoosten van het dorp
Werkhoven en is gebouwd in 1959 voor de zusters Augustinessen. Aan
het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw hadden de paters
Augustijnen het plan opgevat om een communiteit van zusters
Augustinessen op te richten. De Tweede Wereldoorlog kwam ertussen
maar de paters lieten hun plan niet los.
In 1947 hadden de paters een aantal vrouwen bereid gevonden om in te
treden en werd de Monialen Augustinessen opgericht. Monialen zijn
vrouwelijke monniken. Het aantal zusters groeide gestaag en in 1960
verhuisde de jonge communiteit naar het speciaal voor hen gebouwde
slotklooster Gods Werkhof. Na het vertrek van de zusters in 1998 is het
een conferentiecentrum geworden (http://www.samaya.nl/)
Meer informatie? Bezoek ook de website op www.godswerkhof.nl

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Priorij Gods Werkhof, 2017, eigen productie
ONDER: Priorij Gods Werkhof, 2017, eigen productie
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E SINT AGNESKERK
GEBOUWD

VOORGANGER ROND 1200

HUIDIG

PROTESTANTSE KERK

ZICHTBAARHEID VANAF DE BRINK IN COTHEN
KORTE BESCHRIJVING

Door de schermutselingen bij kasteel Rhijnestein in 1335 werd het
kerkgebouw door brand vrijwel geheel verwoest. De wederopbouw van
de kerk kwam in 1445 gereed maar in 1672 werd het gebouw opnieuw
verwoest. Dit keer door Franse troepen. Later is de kerk opnieuw
opgebouwd, dit keer echter zonder de toren.
Het kerkterrein is tot 1883 kerkhof geweest, er zijn op dit moment nog
slechts 2 grafzerken te vinden.
Meer informatie? Bezoek de website op
http://www.protestantsekerkcothen.nl/

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Sint Agneskerk, 2017, eigen productie
ONDER: Sint Agneskerk, 2017, eigen productie
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