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Amerongen is een heel oud dorp met veel karakteristieke gebouwen. 

Door de aanleg van de rondweg (Koningin Wilhelminaweg) in 1930 

is het oude dorp grotendeels in tact gebleven. Alles hier straalt rust 

en sfeer uit. De naam Amerongen duikt voor het eerst op in het jaar 

1126, hoewel de plaats als nederzetting al veel langer bestond.

De geschiedenis van Amerongen is nauw verweven met Kasteel 

Amerongen en de teelt van tabak. Drie eeuwen lang was er intensieve 

tabaksteelt ten noorden van het oude dorp. Oude tabaksschuren zijn 

daar nog getuigen van. Een prachtige locatie voor een gemoedelijke 

dorpswandeling. 

Lengte
2,0 km De route is gemarkeerd met miniatuur 
“Tabaksbladeren” in het wegdek of trottoir.

 
Startpunt
Tabaksteeltmuseum, (www.tabaksteeltmuseum.nl)  
tevens VVV kantoor, Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 46 in Amerongen.

Per auto
N225 Zeist - Rhenen, afslag Amerongen. 
Gratis parkeren tegenover Tabaksteeltmuseum, Dorpshuisplein.
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woestte het kasteel in 1427. Maar het werd direct weer opgebouwd, zelfs 
groter en sterker dan voorheen. Ook na de verwoesting door Lodewijk XIV 
werd het hersteld. Bijzondere gasten waren Lodewijk de XIV en Keizer 
Wilhelm II. De laatste graaf, Godard van Aldenburg Bentinck, woonde er 
tot 1940. Zijn kinderen verkochten het kasteel met inboedel, koetshuis 
en tuinen in 1976 aan de Stichting Utrechtse Kastelen, die het door-
verkocht aan Stichting Kasteel Amerongen. In 2011 is een ingrijpende 
restauratie afgerond en wordt het kasteel weer voor het publiek geopend. 
Ook de tuin is een bezoek waard. 
Voor openingstijden en tarieven zie www.kasteelamerongen.nl.

E. Andrieskerk
Vermoedelijk bestond de 13e-eeuwse tufstenen 
kerk uit een éénbeukig Romaans schip met koor. 
Twee eeuwen later werd het schip vergroot tot 
een pseudo-basiliek. Aan de noord- en zuid-
zijde werd het schip met zijbeuken uitgebreid. 
Middenschip en zijbeuken kregen een houten 
tongewelf. Zo ontstond de hoofdvorm van een 
laatgotische kerk. In 1526 werd de oude tuf-
stenen toren vervangen door de huidige slanke 
toren van baksteen. 
De kerk raakte zwaar beschadigd tijdens een veldslag tussen de Staatse 
en Spaanse troepen (1584-1585), maar ook toen de Franse koning Lo-
dewijk XIV ons land aanviel (1672-1673). In de Franse tijd werd de kerk 
door de Engelsen en Fransen vernield (1795). Telkens werd de kerk weer 
opgebouwd. Tijdens een restauratie in de beginjaren ’90 zijn de fresco´s 
op de muren en op de triomfboog, die voorheen werden bedekt met een 
dikke kalklaag, weer zichtbaar gemaakt.

Voor een bezichtiging (groepen) zie www.andrieskerk.nl of  maak een 
afspraak via de VVV, Amerongen@vvvheuvelrug.nl (0343) 45 20 20



Openbaar Vervoer
Vanuit Utrecht of Driebergen-Zeist buslijn 50 of 81, halte ‘Dorp’. Naar route: 
dorp inlopen via Imminkstraat.  

Horeca
* Café-Restaurant Buitenlust, tel. (0343) 45 16 92, 
     www.buitenlust-amerongen.nl.

Openingstijden en website VVV-kantoren
(voor adressen en telefoonnummers zie achterzijde van deze route)

* VVV Utrechtse Heuvelrug, www.vvvheuvelrug.nl
* Amerongen,  di-za 10.00-16.00uur, zo 12.00-16.00uur.
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een kleine markt gehouden. U treft er, behalve enkele patriciërswo-
ningen, het voormalige gemeentehuis aan (1950). Sinds 2006, toen 
zeven dorpen( Amerongen, Overberg, Leer-
sum, Maarn, Maarsbergen, Doorn en Drieber-
gen) werden samengevoegd tot de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug, staat het gemeentehuis 
leeg. Het witte vierkante gebouw, ‘Lievendaal’, 
is oorspronkelijk gebouwd als hotel. Later 
deed het gebouw dienst als appartementengebouw, politiebureau en 
notariskantoor, nu is er een architectenbureau in gevestigd. 

C. Molen Maallust 
In 1625 stond hier een korenmolen, die ei-
gendom was van de kasteelheer van Kasteel 
Amerongen, Godard heer van Reede. De molen 
werd in 1830 vervangen door een stenen wind-
molen en kreeg de naam ‘Maallust’. Tot 1853 
bleef  Maallust eigendom van het kasteel, 
daarna werd er regelmatig van eigenaar gewis-
seld. Vanaf  1925 ging het steeds slechter met 
de molen en in 1936 werd deze grotendeels 
afgebroken. 
In 2006 kwam Maallust in handen van Stichting De Utrechtse Molens, 
die aan het Utrechts Landschap de opdracht gaf  de molen te restau-
reren. Daartoe werd in 2007 eerst de romp dertig meter verplaatst, 
zodat er ruimte ontstond voor een appartementencomplex. De maal-
vaardige beltkorenmolen, die nu precies op de hoek met de Molen-
straat staat, is op Open Monumentendag 2010 geopend.
Burg. Jhr. H.van de Boschstraat 85, www.molenmaallust.nl

D. Kasteel Amerongen
Graaf  Floris V gaf  in 1286 toestemming tot 
het bouwen van Kasteel Amerongen. Vanaf  het 
kasteel kon de scheepvaart over de Rijn en het 
verkeer over land gecontroleerd worden. Dat was 
de hertog van Gelre een doorn in het oog; hij ver-
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Algemeen. Beschermd dorpsgezicht
Het oude dorpsgedeelte van Amerongen heeft 
niet voor niets de status van beschermd dorps-
gezicht gekregen: hier heerst de sfeer van 
vroeger. Een beschermd dorpsgezicht betekent 
dat het bijzondere historische karakter van het 
dorp of  gebied nationaal erkend wordt. Op dit 
moment telt Nederland 350 van deze beschermde gezichten. 
Kenmerkend voor de bebouwing in Amerongen zijn de op oude tabaks-
schuren gebaseerde panden. Lange rechthoekige gebouwen met lage 
zijgevels en pannen daken. Vaak is de basis van zo’n gebouw een houten 
tabaksschuur. In de loop der jaren zijn ze aangepast met stenen gevels, 
soms een stenen dwarshuis ervoor en voor diverse doeleinden in gebruik, 
van woning tot museum.

A. Tabaksteeltmuseum
Dit in 2009 geopende museum bevindt zich in 
een oude tabaksschuur. U komt er alles te we-
ten over drie eeuwen tabaksteelt in Amerongen 
en omgeving. In het Tabaksteeltmuseum is te-
vens een informatiebalie van de VVV gevestigd. 
Buiten, op een tabaksveldje is te zien hoe de 
tabak vroeger werd geteeld. Na het oogsten werd de tabak in een schuur 
te drogen gehangen. Nu hangt de tabak te drogen in het museum. 
Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd er tussen Amerongen en 
Rhenen overal tabak verbouwd. De meeste schuren hadden luiken in de 
lengterichting, die opengezet konden worden zodat de wind er flink door-
heen kon waaien en de tabak goed kon drogen. 
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 46, tel. (0343) 45 65 00, www.tabaks-
teeltmuseum.nl  geopend di-za 10.00-16.00uur, zo vanaf  12.00 uur, ma 
gesloten.

B. Hof
De Hof, stond vroeger bekend als Marktveld en vormt het middelpunt 
van het oude dorp. Tegenwoordig wordt hier op donderdagmiddag nog 

1. Bij het Tabaksteeltmuseum (A) volgt u de richting van de pijl zoals 
aangegeven op de bank rond de “Beatrix-Clausboom”, dus langs de 
tabaksschuur richting Park Lievendaal.

2. Bij Park Lievendaal, de voormalige tuin van hotel Lievendaal, rechtsaf  
naar de Hof. Links het voormalige Hotel Lievendaal. Rechts de woningen 
van een aantal vooraanstaande Amerongers in de vorige eeuw, waaron-
der G.P.J. Versteegh die meer dan 50 jaar wethouder van Amerongen is 
geweest.  

3. Op de Hof  (B) direct linksaf  langs gebouw Lievendaal, richting oude 
Dorpspomp waar tot vlak na de 2e wereldoorlog bewoners van Ameron-
gen water konden halen. 
                     
4.Langs de pomp loopt u door naar de doorgaande weg en vervolgens 
rechtsaf, langs het oude gemeentehuis.

5. Vanaf  De Hof  loopt u linksaf  de Overstraat in, de voormalige hoofd-
straat van Amerongen, u passeert een prachtig hekwerk (links). Dit 
hek met toegangspoort is in 1929 bij het 50-jarig jubileum van Graaf  
Bentinck als Heer van Amerongen geschonken door de bewoners van 
Amerongen. Dit is de toegang via de Margaretha Turnorlaan, naar het 
Kasteel Amerongen. Verder in de Overstraat een groot aantal “voorname” 
woningen en het voormalige logement “De Posthoorn”.  Een fraai uit-
hangbord herinnert nog aan die functie. 
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6. Bij de Imminkstraat gaat u rechtsaf. Links op de hoek het oude he-
renhuis Lindenhof  uit 1841. het pand is gedurende lange tijd in bezit 
geweest van diverse notabelen waaronder een aantal burgemeesters. 
 
7. Aan het einde van de Imminkstraat linksaf  de Burg.  Jhr. H. van de 
Boschstraat in tot aan molen “Maallust” (C). Tot 1948 reed door deze 
straat de tram van Zeist naar Rhenen. In deze straat passeren we aan 
onze rechterhand een karakteristieke oude tabaksschuur met stenen 
voorhuis.  Tot 1978 woonde hier een timmerman die in de schuur zijn 
werkplaats had gevestigd. Nu zijn er enkele woningen in gevestigd.

8. Bij de molen linksaf  de Molenstraat in tot de Overstraat, vanuit de Mo-
lenstraat achteromkijkend heeft u een prachtig gezicht op de molen, weer 
in vol ornaat.
       
9. Bij de Overstraat, vroeger de oude winkelstraat van Amerongen, weer 
linksaf. Tot aan de jaren ‘70 van de vorige eeuw waren hier nog veel 
winkeltjes aanwezig, aan de gevels is dit nog goed te zien. Nu zijn er nog 
maar een beperkt aantal winkels. Veel oude winkels zijn verbouwd tot 
woning of  galerie.
       
10. Bij de Donkerstraat rechtsaf, deze weg doorlopen tot aan de aanslui-
ting Lekdijk-Drostestraat. Halverwege ziet u aan uw linkerhand de Gast-
huisstraat met de daar gevestigde Wilhelminaschool in een historisch 
(meer dan 100 jaar oud) pand. Tegenover de Wilhelminaschool de zoge-
naamde “weduwenhuisjes” (ca 1700), gebouwd door het kasteel. De drie 
woningen zijn inmiddels gerestaureerd en samengevoegd tot één woning.

11. Bij de Lekdijk linksaf  de Drostestraat in. Bij deze kruising, vanouds 
bekend als “De Kromme Hoek”  zijn een aantal zeer oude panden geves-
tigd. Het restaurant Den Rooden Leeuw is gevestigd in een voormalige 
boerderij, vroeger eigendom van het Kasteel Amerongen. Aan het pand is 
een fraai uithangbord te zien dat rond 1980 geheel is gerestaureerd.

12. In de Drostestraat passeert u (aan uw linkerhand) het oudste stenen 
pand van Amerongen, het Drostenhuis uit 1675. Het pand is gebouwd 

op de fundamenten van een voormalige kapel die tijdens de franse inval 
(1672-73) was verwoest. Hier woonde vroeger de Drost van Amerongen.
      
13. U loopt nu langs de tuinmuur van het Kasteelcomplex (D). 
Halverwege kunt u een blik werpen op de tuin van het kasteel. 

14. Bij de Margaretha Turnorlaan ziet u rechts het monumentale toegangs-
hek naar het Kasteel. Recht tegenover het toegangshek een smeedijzeren 
lantaarn, geschonken door de inwoners van Amerongen aan Graaf  Ben-
tinck in 1919 ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als kasteelheer. 
 
15. Vervolgens loopt u verder door de Drostestraat richting Andries-
toren. Vlak voor de toren rechts Huize Oranjestein, honderd jaar gele-
den een vooraanstaan hotel, in 1921 is het hotel bij openbare veiling 
verkocht. Daarna kreeg het een bestemming als “bejaardentehuis voor 
betere standen”. In het pand zijn nu een 6-tal appartementen gevestigd.
 
16. Voor de toren, bij de Hof  rechts aanhouden de Nederstraat in. De 
monumentale Andrieskerk (E) staat nu links op een natuurlijke terp.

17. Aan de rechterkant ziet u de “Napoleonhuisjes”. Volgens plaatselijke 
overleveringen zouden hier in de Franse Tijd militairen ingekwartierd zijn 
geweest.  In de bovenlichten boven de deuren zijn bij de restauratie in 
1963 emblemen aangebracht, die betrekking hebben op Napoleon.
 
18. Bij de splitsing van de Nederstraat en Zandvoort, links aanhouden de 
doorgaande weg liep vroeger via Zandvoort richting Rhenen. Op dit punt 
heeft u een prachtig gezicht op de kerk, toren en de aansluitende woningen. 
 
19. Bij de Burg. Jhr. H. van den Boschstraat linksaf. Hier staat Hotel-
Café-Restaurant Buitenlust. In dit pand woonde in 1832 de Schout van 
Darthuizen. Sinds 1905 is het in gebruik als hotel-restaurant met zijn 
karakteristieke veranda. 
 
20. Na 100 meter bent u weer aangekomen bij het Tabaksteeltmuseum-
VVV kantoor.
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