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OVERZICHT
AFSTAND WANDELROUTE: 5,5 KM

START EN EINDPUNT: DE BRINK, WERKHOVEN

BEWEGWIJZERING: GEEN

KORTE HISTORIE
Werkhoven is ontstaan in de 8e eeuw onder de naam 
Wercundia. In en om het dorp is veel agrarische activiteit, 
voornamelijk veeteelt en fruitteelt. Werkhoven is een 
gemeente in de Kromme Rijnstreek. 

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. 
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WELKOM! 
Leuk dat je interesse hebt in het ommetje Werkhoven! We 
hebben deze route gemaakt om je kennis te laten maken 
met het dorp Werkhoven. Start- en eindpunt is de Brink in 
Werkhoven. 

Werkhoven is een gemeente in de Kromme Rijnstreek, in 
dit gebied is veel te ontdekken. Maak ook kennis met de 
Kastelenroute Kromme Rijnstreek of  de historische 
wandelroutes in Wijk bij Duurstede en Utrecht.

MEER WETEN?
Wil je meer van Wijk bij Duurstede, Utrecht of  andere 
steden weten? Maak dan kennis met onze gratis 
historische wandelroutes. 

Kijk op https://cityroutes.nl
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01 SINT STEVENSKERK

ROND 1100  

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

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

De Sint Stevenskerk staat aan de Brink in het dorp Werkhoven. 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 

GEBOUWD

HUIDIG

KORTE BESCHRIJVING
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02 KASTEEL BEVERWEERD

13e EEUW 

PRIVE EIGENDOM

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

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. 

GEBOUWD

HUIDIG

KORTE BESCHRIJVING

CITYROUTES



03 MOMUMENT REGIS DELEUZE

GEBOUWD

HUIDIG

KORTE BESCHRIJVING

1908  

ROOMS KATHOLIEKE KERK

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Foto Régis Charles Deleuze, www.regischarlesdeleuze.nl
ONDER: Bermmonument Régis Charles Deleuze, www.regischarlesdeleuze.nl

Op 25 februari 1945 vliegt Régis Charles Deleuze boven Hahn in Duitsland en 
meldt dat hij motorproblemen heeft. Hij wil terugkeren maar wordt aangeschoten 
door Duitse luchtdoelartillerie.  Hij behoorde tot het 501e squadron van de Britse 
RAF. Bij kasteel Beverweert ontdekt hij weilanden en wil daar waarschijnlijk 
landen. Helaas raakt zijn Hawker Tempest V de bomen en crasht hij. De gravin, 
die in Kasteel Beverweert woont, hoort de klap en rent naar buiten. Halverwege 
de laan voor het kasteel ontdekt ze een piloot die tegen de boom zit. Régis heeft 
nog uit zijn toestel weten te klimmen, maar heeft de crash helaas niet overleefd.

Régis is eerst ongeïdentificeerd begraven op de Protestante Begraafplaats te 
Werkhoven. Later is hij opgegraven, geïdentificeerd en opnieuw begraven op de 
Algemene Begraafplaats in het bijzijn van zijn ouders. Veel later heeft de familie 
van Régis hem opnieuw opgegraven en overgebracht naar Evere bij Brussel. 

Meer informatie? Bezoek ook de website op www.regischarlesdeleuze.nl
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04 MOLEN RIJN EN WEERT

1882  

EIGENDOM STICHTING

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

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 
(molen Rijn en Zon) en Wijk bij Duurstede (molen Rijn en Lek).

Tegenwoordig maalt de molen nog wekelijks graan dankzij de inzet van 
een aantal vrijwillige molenaars.

Meer informatie? Bezoek de website op www.korenmolen-werkhoven.nl

GEBOUWD

HUIDIG

KORTE BESCHRIJVING
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05 OLV TEN HEMELOPNEMING KERK

GEBOUWD

HUIDIG

KORTE BESCHRIJVING

1908  

ROOMS KATHOLIEKE KERK

FOTO VERANTWOORDING
BOVEN: Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemening, achterkant kerk, www.kerkfotografie.nl
ONDER: Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemening, interieur en altaar, www.kerkfotografie.nl

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming is één van de eerste 
kerkgebouwen die door Wolter te Riele is ontworpen. Wolter was een 
leerling van Pierre Cuypers, een belangrijke architect van kerken in 
Nederland. Naast de meer dan 100 Rooms-katholieke kerken die Pierre 
Cuypers ontworpen heeft, is hij ook de architect van het Rijksmuseum, 
Centraal Station in Amsterdam en kasteel Haarzuilens. 

De huidige kerk verving een kerkje uit het begin van de 19e eeuw en is 
gebouwd in een neogotische stijl. Van de oorspronkelijke inventaris is 
ook nu nog veel aanwezig. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 
1930. Deze is vermoedelijk gemaakt door Albert Dresmé uit Utrecht.

Momenteel loopt een vrijwilligersinitiatief  om geld te verzamelen voor 
de dringende renovatie van de leien van het dak en de toren. 

Meer informatie? Bezoek ook de website op www.dakvanwerkhoven.nl
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