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Nederland, land van
kastelen en buitenplaatsen
Nederland telt ruim 700 kastelen, buitenplaatsen en
landgoederen en dat is nog altijd een goed bewaard
geheim. Deze typisch Nederlandse historische huizen
en prachtige tuinen zijn veelal door 17e- en 18e-eeuwse
kooplieden en adel bewoond. Ze vloeien voort uit
dezelfde rijkdom en weelde die ook de wereldberoemde
schilderijen van het Rijksmuseum in Amsterdam en het
Mauritshuis in Den Haag hebben voortgebracht. Hoog
tijd om deze weelderige kastelen en buitenplaatsen in de
schijnwerpers te zetten. Ze vertellen samen het verhaal
van indrukwekkende tuinen, historische interieurs met
waardevolle collecties en beroemde bewoners. Een lofzang
op het rijke buitenleven van Nederland door de eeuwen
heen. Voor meer informatie over Nederlandse kastelen en
buitenplaatsen:

www.holland.com/kastelen

Kasteel Amerongen en
Amerongse Berg

D

eze ongemarkeerde rondwandeling
voert vanaf het indrukwekkende
Kasteel Amerongen via het schilderachtige dorp Amerongen naar het prachtige
bosgebied Amerongse Berg. Buiten het dorp
komt u in de bossen en houden de verharde
wegen op. De Amerongse Berg maakt sinds
2003 als boswachterij deel uit van Nationaal
Park Heuvelrug. Van oudsher hoort het gebied bij het landgoed van Kasteel Amerongen.
Het gevarieerde bos is een van de oudste op
de Heuvelrug.
Bij restaurant ‘t Berghuis begint de klim via
een breed pad met een wijde slinger. In deze
omgeving zijn veel resten van grafheuvels
gevonden uit de Midden en Late Bronstijd.
U daalt daarna af in een grote boog om te beginnen aan de tweede klim naar de ‘Eenzame
Eik’ op de oosttop. Deze eik is geplant in 1792
en staat precies in het middelpunt van een
cirkel. In het oude bos ziet u vast een mooie
specht. Via het rivierenlandschap van de Amerongse Bovenpolder keert u weer terug naar
Kasteel Amerongen op een prachtig pad langs
de uiterwaarden en de rivier de Rijn, waar het
water vrij spel heeft. Een echte aanrader!

Het best bewaarde huis
uit de Gouden Eeuw

K

asteel Amerongen is één van de
weinige kastelen in Nederland die
buiten de dijken in de uiterwaarden
ligt. Het is een van de best bewaarde buitenhuizen uit de Gouden Eeuw van Nederland.
Hier kunt u de collectie en de schitterende
tuinen van Kasteel Amerongen bewonderen.
Vandaag de dag ziet u in Kasteel Amerongen
de fraaie collectie porselein, muziekinstrumenten en familieportretten uit de 18de en
19de eeuw. Een aantal van de kamers is rond
1900 aangepast en verfraaid door de architect
van het Rijksmuseum en Kasteel de Haar,
Pierre Cuypers. Na de Eerste Wereldoorlog
verleent de bewoner van Amerongen, graaf
van Aldenburg Bentinck, onderdak aan
de gevluchte Duitse keizer Wilhelm II. De
keizer verbleef er tot hij in mei 1920 naar het
nabijgelegen Huis Doorn verhuisde. Kasteel
Amerongen ging de geschiedenisboeken in
als de plek waar Wilhelm II zijn troonafstand
ondertekende.

Praktische informatie

K

asteel Amerongen is onder begeleiding van een rondleider te
bezoeken. De rondleiders vertellen
het verhaal van de bewonersgeschiedenis. De
rondleiding (circa 1 uur) wordt regelmatig
aan een nieuw thema aangepast en er hoeft
niet voor te worden gereserveerd. De tuinen
zijn zonder begeleiding te bezoeken. Tickets
voor kasteel en tuinen zijn verkrijgbaar in de
ticketshop/kasteelwinkel ter plekke. Kijk voor
de openingstijden op de website van kasteel
Amerongen: www.kasteelamerongen.nl
Kasteel Amerongen, Drostestraat 20, 3958
BK, Amerongen, t: (0031) (0)343 563 766.

Duur wandeling 2u45m

D

e route duurt 2 uur en 45 minuten
(11 km). Let op: de wandelroute
is niet bewegwijzerd, maar kan
gemakkelijk en goed worden gelopen met de
bijgaande tekstbeschrijving en kaartbeeld. Van
de totale route voert 90% over onverharde
paden en 10% over verharde wegen.

Start- en eindpunt

K

omt u per auto dan kunt u op het
parkeerterrein aan de Drostestraat
tegenover het toegangshek gratis
parkeren. Wanneer dit parkeerterrein vol is,

kunt u uitwijken naar andere parkeerplaatsen
in het dorp. Bij de top Amerongen (burgwal
1, Amerongen)

Openbaar vervoer

S

tation Driebergen-Zeist of Rhenen.
Vanaf hier buslijn 50, uitstappen bij
halte Amerongse Berg in Amerongen (ca 30 minuten vanaf beide stations). Via
N225 dorp verlaten en route oppikken bij 2.
Voor het plannen van de reis per openbaar
vervoer kunt u het beste de website OV9292
gebruiken: 9292.nl. Hier dient u adressen van
start- en eindpunt binnen Nederland op te
geven (de site herkent ook treinstations).

I

Prinsheerlijk eten
en drinken

n Restaurant Bentinck bij Kasteel Amerongen
kunt u heerlijk koffie drinken, lunchen en
dineren.
Deze horecagelegenheid is in de voormalige
stallen gevestigd en biedt een eigentijds en
betaalbaar restaurant waar op topniveau wordt
gekookt en waar groenten uit de kasteeltuin
een belangrijke rol spelen:
www.restaurantbentinck.nl. Verder zijn aan de
route diverse andere horecaplekken te vinden,
zoals: Buitenlust, www.buitenlust-amerongen.nl,
bosrestaurant ‘t Berghuis, www.hetberghuis.nl
en ‘t Pannekoekhuis, www.pannekoekhuissturms.nl

Vorstelijk overnachten
Combineer de wandeling met een overnachting en maak er een onvergetelijk weekend
van. Buitenlust ligt op enkele honderden
meters lopen vanaf het kasteel en is een sfeervol en informeel restaurant en kleinschalig
hotel met 6 kamers (Buitenlust, Burg. Jhr. H.
van den Boschstraat 13, Amerongen). Om in
kasteelsfeer te blijven raden we de volgende
hotels in de omgeving aan (15 minuten rijden
met de auto): Parc Broekhuizen (Broekhuizerlaan 2, Leersum) voor een topklassehotel
en sterrenbehandeling, het sfeervolle Kasteel
Kerckebosch (Arnhemse Bovenweg 31, Zeist)
of het indrukwekkende Kasteel Sterkenburg
(Langbroekerdijk 10, Driebergen). Alle hotels
zijn direct te boeken via www.booking.com

De Heuvelrug, regio van
kastelen en buitenplaatsen
Kasteel Amerongen is één van de vele buitenplaatsen de Heuvelrug, midden in Nederland
en slechts op één uur rijden van Amsterdam.
De buitenplaatsen waren de afgelopen eeuwen
zomerse toevluchtsoorden voor de families
van rijke kooplieden en bestuurders. Zij genoten er van frisse lucht, een gezond landleven
en allerlei vormen van ontspanning. Hun
sociale leven ging gewoon verder. Men zocht
elkaar op om te praten, spelletjes te doen en
om te pronken met huis, interieur en tuin.
Een weekendje weg op de Heuvelrug staat
gelijk aan opladen. Genieten van de goede
dingen in het leven als schitterende natuur,
erfgoed, heerlijk eten en goed slapen.
Voor meer informatie over de Heuvelrug:
www.opdeheuvelrug.nl
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Routebeschrijving wandeling
1
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	Vanaf de parkeerplaats gaat u, met het
gezicht naar de kasteelingang, linksaf.
Klinkerweg volgen en op splitsing
rechtsaf; kerk aan uw linkerhand passeren. Op splitsing links aanhouden. Op
volgende splitsing bij eetcaférestaurant-hotel Buitenlust rechtsaf,
Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat. Vlak
vóór de voorrangsweg rechtdoor over
klinkerpad. U volgt voetpad naast
fietspad rechtdoor.
	Op hoek van kerkhof rechtsaf en meteen linksaf, voetpaadje langs het kerkhof. Waar hek naar rechts afbuigt, gaat
u linksaf (paaltje met bruine route).
De N225 oversteken. Langs slagboom
rechtdoor het bos in. Op tweede kruising rechtsaf, gravelpad in de bosrand.
Verderop vervolgen langs de bosrand.
Langs voetgangerssluis en op kruising
linksaf. Direct daarna op kruisinkje
rechtdoor, brede beukenlaan. Grindweg
maakt bocht naar rechts. U passeert
een slagboom en gaat linksaf langs
parkeerplaats richting ’t Berghuis.
Direct voorbij ’t Berghuis ligt
links een grafheuvel. Circa 50
meter voorbij een slagboom
rechtdoor op kruising.
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	Op de volgende kruising rechtdoor;
nu begint de klim naar de Amerongse
Berg. Steeds rechtdoor omhoog tot aan
de top met informatiezuil. De afdaling
zet u in door op de top het tweede
pad rechtsaf te nemen, evenwijdig aan
een ruiterpad aan uw linkerhand. Op
kruising van paden rechtdoor. Einde
linksaf, leemkuil aan uw linkerhand.
Op kruispunt van paden de tweede weg
rechtsaf (bruine route). Brede grindweg
volgen en een ruiterpad kruisen. Op
het laagste punt bij bankje rechtsaf, pad
naar beneden (bruine route verlaten).
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	Steeds rechtdoor naar beneden. Op
zessprong bij P-21793/001 neemt u het
tweede pad rechtsaf. Steeds rechtdoor;
na circa 800 meter staat rechts, iets van
het pad af, een houten handwijzer. Op
de kruising hierna gaat u rechtsaf, Boswachterij Amerongse Berg in. Steeds
rechtdoor omhoog naar het hoogste
punt bij de ‘Eenzame Eik’.
	Neem hier het tweede pad linksaf,
geel-rode markering. Pad daalt en u
gaat op de eerste kruising rechtdoor.
Kort daarna eerste pad rechtsaf, door
een naaldbos. Einde linksaf. Na circa
50 meter op driesprong rechtdoor en
vlak daarna op kruising ook rechtdoor.
Steeds rechtdoor; een ruiterpad en
daarna fietspad kruisen. Op kruispunt van paden, bij asfaltfietspad en
slagboom, scherp rechtsaf. Vanaf hier
volgt u het wit-rood gemarkeerde Trekvogelpad naar Amerongen. Op eerste
kruising, na circa 600 meter linksaf.
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	Steeds rechtdoor. Bij ’t Pannekoekhuis
de voorrangsweg (Elsterstraatweg) oversteken. Rechtdoor, Molenweg. Waar het
asfalt haaks linksaf buigt, gaat u rechtsaf
over een onverhard pad.
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	Via klaphek het begrazingsgebied van
de Amerongse Bovenpolder in. Via
klaphek het begrazingsgebied weer
verlaten en rechtdoor. Een uitkijktoren passeren. Op asfaltweggetje
linksaf. Vóór huis ‘Zandvoort’ linksaf,
halfverharde weg. Vlak voor Kasteel
Amerongen rechtsaf, terug naar de
parkeerplaats. Busreizigers: lees verder bij
1. Bushalte ligt aan de provinciale weg.
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De landelijke kastelenlijn
en andere routes
Kasteel Amerongen maakt deel uit van de landelijke kastelenlijn, een selectie
van de mooiste kastelen, landgoederen en buitenplaatsen van Nederland.
Probeer ook één van de andere routes (fietsen of wandelen) langs de mooiste
locaties. Kijk voor gratis downloads op www.holland.com/kastelen (klik op artikel
over routes). Ze zijn hier handig opgemaakt als printbaar formaat en als aparte
route te downloaden. Ook in zwartwit zijn ze goed leesbaar.
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Ontwerp: De Boer & Van Dorst, Typetank
WolfsWandelplan heeft deze route eerder gepubliceerd als Trage Tocht. De route is met de
grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien de informatie onjuistheden blijkt te bevatten
of wanneer er aanpassingen nodig zijn, kan de organisatie hiervoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.

