Tabaksbladroute

Een wandeling door oud-Amerongen

Amerongen is een heel oud dorp met veel
karakteristieke gebouwen. Door de aanleg
(in 1930)van een doorgaande weg buiten
het oude dorp (Koningin Wilhelminaweg)
is de sfeer grotendeels intact gebleven.
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. Ten noorden van het
oude dorp werd drie eeuwen lang tabak
verbouwd. De overgebleven tabaksschuren
zijn daar nog getuigen van, al zijn de schuren
in de bebouwde kom meestal verbouwd
tot woonhuis. Een dorpswandeling zal
de geschiedenis weer doen herleven. Als
leidraad is daarvoor een route uitgezet
waarlangs vele kenmerkende gebouwen
liggen. Daarvan worden de belangrijkste in
deze folder kort beschreven.
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Praktische informatie
maplocation Route

🚘 Per auto

Compassnavigate Startpunt

Vanaf de parkeerplaats 900 m lopen
naar het Tabaksteeltmuseum via
een bewegwijzerde wandelroute.

Lengte 2,0 km. De
route is gemarkeerd
met miniatuurtabaksbladeren in
het wegdek of trottoir.

Tabaksteeltmuseum, Burg. Jhr. H.
van den Boschstraat 46, Amerongen,
www.tabaksteeltmuseum.nl

	Bereikbaarheid per
🚑 Openbaar Vervoer
Vanuit Utrecht of Driebergen-Zeist
buslijn 50 of 81, halte ‘Dorp’. Lijn 50 rijdt
dagelijks elk ½ uur naar Wageningen (via
Rhenen). Lijn 81 rijdt van maandag t/m
zaterdag elk uur van en naar Veenendaal.
Amerongen is ook te bereiken met het
openbaar vervoer vanaf Veenendaal en
Rhenen. Voor meer info: 9292.nl. Naar
route: vanaf de halte bij de rotonde het
oude dorp inlopen via de Imminkstraat.

N225 (Zeist-Rhenen). In Amerongen
gratis parkeren op de Burgwal.
Bij de Burgwalrotonde afslaan
(navigatie: Burgwal, Amerongen).

Gedurende het weekeinde is er ook
parkeergelegenheid aan de westkant
van Amerongen (zie plattegrond).

🚲  Fietsverhuur
Fietsdomein, Koenestraat 24,
tel.: 0343-460 229,
www.fietsdomeinamerongen.nl

VVV-agentschap
Amerongen, Il Sogno, Overstraat 22,
tel.: 0343-454 700, info@ilsogno.eu
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Routebeschrijving
1

Bij het Tabaksteeltmuseum A volgt u de richting van
de pijl zoals aangegeven op de bank rond de boom, dus
langs de tabaksschuur richting Park Lievendael.

Bij Park Lievendael, de voormalige tuin van het herenhuis
Lievendael, rechtsaf naar de Hof. Links ligt het huis
Lievendael, dat in 1890 tot hotel is omgebouwd, maar
later andere functies heeft gekregen (notariskantoor,
politiebureau, architectenbureau).
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Op de Hof B ziet u rechts Het Hofhuis dat in het begin van de achttiende eeuw
is gebouwd. Vroeger woonde hier tabakshandelaar Versteegh (1856-1941). Zijn
dochter heeft op het erf achter het huis een tabaksschuur laten bouwen om als
paardenstal te kunnen gebruiken. Het is nu het Tabaksteeltmuseum. Ernaast (op
Hof 2) staat een karakteristiek huis uit de zeventiende eeuw (De Gouden Zweep).
De ramen zijn aan één kant van de deur wat hoger gebouwd om daglicht in de
kelder te kunnen krijgen. Niet ver van de kerk staat de oude dorpspomp waar tot
vlak na de Tweede Wereldoorlog bewoners van Amerongen water konden halen.
Deze pomp zal in zijn oude functie worden hersteld zodat voorbijgangers drinkwater
uit de Heuvelrug kunnen tappen. Op de hoek staat het voormalige gemeentehuis
van Amerongen, dat in 1953 het oude raadhuis verving, maar inmiddels een andere
bestemming heeft gekregen. Rechtdoor de Overstaat in.
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De Overstraat is de voormalige hoofdstraat van Amerongen. In het huis met de
leilinden ervoor woonde in het begin van de 19e eeuw een timmerman. Toen een
notaris er zijn kantoor in vestigde, werd er een verdieping op gezet. Even verder staat
een dwarshuisboerderij (nr. 5) waar vroeger een sigarenfabrikant woonde. In de winkel
kon je tot in 1975 nog sigaren kopen. Ertegenover staat een dwarshuisboerderij
met de allure van een herenhuis (Walburg, 18e eeuw). Even verder passeert u
een prachtig hekwerk dat in 1929 door de bewoners van Amerongen aan Graaf
Bentinck is geschonken bij zijn 50-jarig jubileum als Heer van Amerongen. Het is de
toegangspoort tot de oprijlaan naar het kasteel (Margaretha Turnorlaan). Het huis er
schuin tegenover (nr. 17) werd gebouwd in opdracht van een tabakshandelaar.
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Even verder in de Overstraat valt het uithangbord van het
voormalige logement De Posthoorn op. Het pand dateert
uit de 18e eeuw, maar is daarna verbouwd. De staldeuren
op nr. 23 gaven vroeger toegang tot de paardenstal. In het
geel gepleisterde herenhuis aan de overkant (nr. 8) woonde
vroeger een bekende tabaksplanter.

Bij de Imminkstraat gaat u rechtsaf. Links valt het markante
Hartenhuis op. Dit oude pand heeft een rijke geschiedenis
(smederij, timmermanswerkplaats, banketbakkerij,
brocanterie). Op de hoek staat het oude herenhuis Lindenhof
uit 1841. Daarnaast staat een koetshuis met zolderluik.
Het pand is gedurende lange tijd in bezit geweest van diverse
notabelen, waaronder een aantal burgemeesters.
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Aan het einde van de Imminkstraat linksaf de Burg. Jhr. H. van Den
Boschstraat in tot aan de molen. Tot 1948 reed door deze straat de
stoomtram van Zeist naar Rhenen. In deze straat passeren we aan onze
rechterhand een boerderij van het langhuistype dat een tabaksplanter
in 1835 heeft laten bouwen. Aan de andere kant van de straat staat een
tabaksschuur waarvan de zijwanden later van steen zijn opgetrokken.
Verderop in de straat staat een karakteristieke tabaksschuur met stenen
voorhuis (nr. 73). Deze schuur is eveneens gebouwd in opdracht van een
tabaksplanter (in 1854). Tot 1978 woonde hier een timmerman die in de
schuur zijn werkplaats had gevestigd. Nu is het omgebouwd tot woning.
De inrijpoort is echter nog herkenbaar.
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Bij de molen Maallust
de Overstraat.

C

linksaf de Molenstraat in tot aan

U gaat nu linksaf de Overstraat weer in. Dit
gedeelte is de oude winkelstraat van Amerongen.
Tot aan de jaren 70 van de vorige eeuw waren
hier nog vele winkeltjes gevestigd. Aan de gevels
is dit nog goed te zien. Nu zijn er nog maar enkele
winkels over. Veel oude winkels zijn verbouwd tot
woning. De twee winkels op de hoek Overstraat
- Donkerstraat zijn eind 19e eeuw gebouwd. Het
huis met het inpandige balkon was ongeveer 100
jaar in handen van een boekhandelaar. Nu is het
een Italiaanse-specialiteitenwinkel. Ook is hier het
VVV-agentschap gevestigd. Het hoekhuis aan de
overzijde van de straat (nr. 39) functioneerde in de
19e eeuw als tabaksboerderij.
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Bij de Donkerstraat rechtsaf. Deze weg doorlopen tot aan de
Lekdijk. Bij de Gasthuisstraat (links) valt een oud hoekhuis
op waarbij aan de linkerzijde meer ruimte was om het dak
dieper te laten doorlopen dan aan de rechterzijde. Even
verder staan de zogenaamde weduwenhuisjes, die eind 17e
eeuw in opdracht van de graaf zijn gebouwd voor weduwen
van personeelsleden van het kasteel. De drie huisjes zijn
inmiddels gerestaureerd en samengevoegd tot één woning.
Ertegenover staat al ruim 100 jaar de christelijke lagere
school. In de 19e eeuw was er veel schoolverzuim omdat de
kinderen meehielpen bij het plukken van tabak, maar aan
het eind van die eeuw werd kinderarbeid verboden.

11

Bij de Lekdijk linksaf de Drostestraat in. Bij deze kruising, vanouds bekend als De
Kromme Hoek bevindt zich een restaurant (De Roode Leeuw). Deze is gevestigd
in een voormalig logement, dat vroeger tot het kasteelbezit behoorde. Achter
het logement bevond zich een stalhouderij (boven de staldeur staat: “Er is Goed
Logement te Voet en te Paerd”). Eind 17e eeuw was het een belangrijke halteplaats
voor de postdienst Hamburg-Zutphen-Tiel. Er vonden hier ook veilingen plaats,
namelijk van varkens en tot eind vorige eeuw ook van hooi. Het uithangbord van
het pand is rond 1990 gerestaureerd. Het voormalige logement vormt met de
ertegenover gelegen schuur een mooi geheel.
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Iets verderop in de Drostestraat passeert u het
Drostenhuis uit 1675. Het pand is gebouwd op de
fundamenten van een voormalige kapel die tijdens de
Franse inval (1672-1673) was verwoest. Hier woonde
vroeger de drost van Amerongen. De dochter van drost
Evert Post, Elisabeth Maria Post, werd bekend als
schrijfster van de roman ‘Het Land, in brieven’, waarin
ze een indruk geeft van de omgeving van Amerongen
aan het einde van de 18e eeuw. De drost had als taak
de goede orde in het dorp te bewaken, de dijken te
inspecteren en de pacht en belastingen te innen. Hij werd
door de kasteelheer benoemd, maar in 1795 moest de
toenmalige drost zijn functie overgeven aan een opvolger
die door de inwoners was gekozen. De Franse Revolutie
had ook hier zijn invloed. Het volgende pand was vroeger
een stoomzuivelfabriek. Het werd later verbouwd tot
woning. Lopend langs de tuinmuur van het Kasteel en de
achterkant van de Oranjerie komt u bij het monumentale
toegangshek naar het Kasteel D .
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Recht tegenover het toegangshek staat een smeedijzeren lantaarn. Deze werd
in 1919 door de inwoners van Amerongen geschonken aan Graaf Bentinck, ter
gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als kasteelheer. Naast het hek staat,
haaks op de Drostestraat, de voormalige koetsierswoning. Deze werd in de 19e
eeuw vergroot om ook de tuinman een onderkomen te bieden. Thans is het een
evenementenlocatie (‘Buitenplaats’). Tegen de oostgevel staat een pomp uit 1845.
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Verder lopend door de Drostestraat richting de toren van de Andrieskerk
E passeert u aan de kant van de uiterwaarden het huis waar vroeger de
rentmeester van het kasteel woonde. Hij was verantwoordelijk voor het
beheer van de kasteelbezittingen.

Vervolgens komt u aan bij Huize Oranjestein. Ruim honderd jaar geleden
werd dit kapitale herenhuis omgebouwd tot hotel. In 1921 werd dit hotel
verkocht en kreeg een bestemming als ‘bejaardentehuis voor betere
standen’. In het pand zijn nu zes appartementen gevestigd.
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Voor de toren bij de Hof rechts aanhouden, de Nederstraat
in. Details aan de toren laten iets zien van het leven in
vroeger tijd, zoals de maatlat (el) naast de kerkdeur waar
handelaren op de markt gebruik van konden maken, en
een hoektoren waarin zich niet alleen een kapelletje
bevond, maar ook een strafcel.

Een deel van de huisjes aan de lage kant van de straat zijn eind 17e eeuw
als armenhuisjes gebouwd door kasteelvrouwe Margaretha Turnor
(nummers 7-11). Volgens plaatselijke overleveringen zouden hier in de
Franse Tijd militairen ingekwartierd zijn geweest. Ze staan bekend als
de Napoleonhuisjes. Bij de restauratie in 1963 zijn in de bovenlichten
van enkele deuren emblemen aangebracht die betrekking hebben op
Napoleon. In de 18e eeuw zijn aan de overzijde van de straat woningen op
een heuveltje (‘hugtje’) gebouwd. Hier woonden vroeger handwerkslieden,
zoals een kleermaker en een metselaarsknecht. Bij het vervolgen van
de weg passeert u de pastorie die in 1841 werd gebouwd.
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Bij de splitsing van de Nederstraat en het Zandvoort
links aanhouden. De doorgaande weg liep vroeger via
het Zandvoort richting Rhenen. Op de hoek staat een
bakstenen boerderij waar aan het metselwerk is te zien
dat de gevel op een gegeven moment is vergroot. Het
witte pand even verder in de straat is eind 19e eeuw
gebouwd als smederij.

Bij de Burg. Jhr. H. van den Boschstraat linksaf. In het pand van HotelCafé-Restaurant Buitenlust, met de karakteristieke veranda, woonde in
1832 de schout van Darthuizen. Sinds 1905 is het in gebruik als hotelrestaurant.
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De grote schuur nabij het Tabaksteeltmuseum diende aanvankelijk voor
de opslag van tabak, maar werd al spoedig na de voltooiing gebruikt
voor de inkwartiering van Franse soldaten (op gevelsteen boven de deur
staat ‘Napoleon 1 - 1806’). De paarden werden toen op de begane grond
gestald. Het hek links van het pand was de inrit voor de wagens. In 1983
werd deze zogenaamde Napoleonschuur verbouwd tot bibliotheek, maar
deze heeft inmiddels een ander onderkomen.

Enkele
hoogtepunten
Algemeen
Het oude dorpsgedeelte van Amerongen heeft de status van beschermd
dorpsgezicht. Dit betekent dat men het uiterlijk van het dorp met zijn directe
omgeving zo veel mogelijk in stand wil houden. Kenmerkend voor de bebouwing in
Amerongen zijn de op oude tabaksschuren gebaseerde panden: lange rechthoekige
gebouwen met lage zijgevels en pannendaken. De schuren die als woning in gebruik
zijn genomen, zijn meestal voorzien van stenen gevels.

A

Tabaksteeltmuseum

Dit in 2009 geopende museum is gevestigd in een oude
tabaksschuur. U komt er alles te weten over drie eeuwen
tabaksteelt in Amerongen en omgeving. Bovendien is buiten op
een tabaksveldje te zien hoe de tabak vroeger werd geteeld. Na
het oogsten werd de tabak in een schuur te drogen gehangen,
te zien in het museum. Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw
werd er tabak verbouwd tussen Amerongen en Rhenen, op de
zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug. De tabaksschuren hadden
een ventilatiesysteem, bestaande uit horizontale planken in de
gepotdekselde zijwanden. Deze konden omhooggeklapt worden,
zodat de wind er flink doorheen kon waaien om de tabak te
laten drogen. Adres: Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 46
(www.tabaksteeltmuseum.nl).
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B

Hof

De Hof stond vroeger bekend als Marktveld
en vormt het middelpunt van het oude dorp.
Er werd markt gehouden en vroeger vond er
ook de kermis plaats. In de 18e eeuw werd
op de Hof een waaggebouw opgericht waar
tabak kon worden gewogen. In het voormalige
raadhuis was vroeger het gerechtshof gevestigd.
Het huidige gebouw, dat uit 1951 dateert,
wordt thans niet meer als gemeentehuis
gebruikt. Sinds 2006, toen Amerongen werd
samengevoegd met zes andere dorpskernen tot
de gemeente Utrechtse Heuvelrug, heeft het
die functie verloren. Het deftige witte huis op
de hoek met de Drostestraat zou vroeger een
herberg geweest zijn met als naam De Prins. De
dorpspomp accentueert de centrale plaats die
de Hof vroeger in het dorp innam.

C

Molen

In 1603 stond hier een houten standerdmolen, waarin koren werd gemalen. Deze was
aanvankelijk eigendom van de kasteelheer van Amerongen. De molenaar betaalde
daarvoor jaarlijks het windrecht. De molen werd in 1830 vervangen door een stenen
windmolen (bovenkruier) en kreeg de naam Maallust. Tot 1853 bleef de molen
eigendom van het kasteel, maar daarna wisselde hij verscheidene keren van eigenaar.
Vanaf 1925 ging het steeds slechter met de molen en in 1938 werd hij grotendeels
afgebroken. In 1980 werd de Stichting Amerongse Molen opgericht met als doel de
molen te herstellen en te exploiteren. De molen kwam uiteindelijk in handen van de
Stichting Het Utrechts Landschap, die de molen heeft laten restaureren. Daartoe
werd in 2007 de romp dertig meter verplaatst, zodat ruimte ontstond voor een
appartementencomplex. De maalvaardige beltkorenmolen Maallust is op Open
Monumentendag 2010 officieel geopend. Voor een bezoek zie: www.molenmaallust.nl.
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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 en hij verwoestte het kasteel
in 1427. Het werd echter direct weer opgebouwd, zelfs groter en sterker dan voorheen.
In 1672 werd het echter door Franse troepen van Lodewijk XIV opnieuw verwoest.
Op de fundamenten werd enkele jaren later het huidige kasteel gebouwd, ditmaal in
classicistische stijl. De laatste graaf, Godard van Aldenburg Bentinck, woonde er tot 1940.
Zijn kinderen verkochten het kasteel met inboedel, koetshuis en tuinen in 1976. Het is nu in
handen van Stichting Kasteel Amerongen. In 2011 is een ingrijpende restauratie afgerond
en sindsdien is het kasteel weer geopend voor het publiek. Ook de tuin is een bezoek
waard. Voor openingstijden en tarieven: 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 zuidzijde werd het schip met zijbeuken
uitgebreid. Middenschip en zijbeuken kregen een
houten tongewelf. Zo ontstond de hoofdvorm van een
laatgotische kerk. In 1527 werd de oude tufstenen toren
vervangen door de huidige toren van baksteen. Na de
Reformatie werd de kerk voor de protestantse eredienst
ingericht. Omstreeks 1580 werden beelden weggehaald
en het kerkzilver in beslag genomen. Schilderingen
op muren en kolommen verdwenen onder een witte
kalklaag. De kerk raakte zwaar beschadigd tijdens een
veldslag tussen de Staatse en Spaanse troepen (15841585), maar ook toen de Franse koning Lodewijk XIV ons
land aanviel (1672-1673). Telkens werd de kerk weer
opgebouwd. Tijdens een restauratie in de beginjaren
90 zijn de fresco’s op de muren en op de triomfboog
weer zichtbaar gemaakt.Voor een bezichtiging:
www.andrieskerk.nl.
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Tabaksteelt museum
www.tabaksteeltmuseum.nl

Heemkundige Stichting Amerongen
heemkundigestichting.amerongen@xs4all.nl

Amerongen Inspireert
www.amerongeninspireert.nl

