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       Landgoed Zuylestein
Landgoed Zuylestein 
bestond al in de 14e 
eeuw. Het is in parti- 
culier bezit van familie 
De Brauwere. Je kunt 
hier heerlijk wandelen. 
Meer informatie op de 
andere kant. 

      Molen Maallust
Molen Maallust is de 
enige beltkorenmolen  
in de provincie Utrecht. 
De eerste vermelding 
van een korenmolen 
in Amerongen, een 
standerdmolen, 
dateert uit 1603. 

      Andrieskerk
Dit is een laat-
gotische kerk, 
gebouwd in 1527. 
De kerktoren is 55 
meter hoog en de 
stijl is afgeleid van 
de Domtoren in 
Utrecht.  

      Oranjestein
Oranjestein werd in 
1881 gebouwd, het 
was een hotel. Begin 
20e eeuw werd het een 
bejaardenhuis, na 2e 
wereldoorlog een her-
stellingsoord. Nu zijn 
het appartementen.

      Kasteel Amerongen
Dit kasteel is een unieke 
plek in Amerongen. 
Het kent een rijke en 
boeiende geschiedenis. 
Een absolute must-see 
van het Nederlands 
erfgoed. Meer informa-
tie op de andere kant. 

       Napoleonshuisjes
De Napoleonshuisjes 
zijn in de 17e eeuw 
gebouwd om lokale 
armen te huisvesten. 
De naam komt uit de 
Franse tijd, toen 
waren hier soldaten 
ingekwartierd.

       Begraafplaats Amerongen
Graaf van Reede van 
Athlone liet in 1829 
deze begraafplaats 
en een grafkelder aan-
leggen. In 1925 bouwde 
Graaf van Aldenburg 
Bentinck een mauso-
leum. 

      Amerongse Bovenpolder
In de Amerongse 
Bovenpolder kun je 
eindeloos wandelen, 
geniet van de vele 
watervogels of 
misschien een ree. 
Per seizoen is altijd 
één deel geopend.  

      Egelmeer
Tussen Overberg en 
Amerongen ligt het 
Egelmeer, hier kun je 
prachtig wandelen 
en fietsen. 
Het is drassig omdat 
het grondwater hier 
hoger staat. 

      Sterrenbos
In 1790 is dit sterren-
bos aangelegd door de 
kasteelheren van 
Amerongen. In het 
midden staat de 
“eenzame eik”, vanuit 
hier zijn er zijn 8 
beukenlanen.  

      Hoogste punt Heuvelrug
Net buiten Ameron-
gen ligt het hoogste 
punt van de Heu-
velrug, op 69 meter 
hoogte. Er staat een 
informatiepaneel bij. 
Kijk om je heen en 
geniet. 

      Grafheuvel
Rondom Amerongen 
zijn sporen uit een ver 
verleden te ontdekken. 
Let maar eens op de 
ronde heuvels. Dit 
zijn grafheuvels, ze 
zijn meer dan 3000 
jaar oud.  

      Tabaksschuren
Rondom en in 
Amerongen zie je 
veel tabaksschuren. 
Er werd hier vanaf 
1700 volop tabak ver-
bouwd. In de schuren 
werden de tabaks-
bladeren gedroogd.  

      Uitkijkpunt
Vanaf dit uitkijkpunt 
heb je prachtig uitzicht 
op de Amerongse 
Bovenpolder en kasteel 
Amerongen. Wie weet 
zie je de lepelaar, zilver-
reiger, roerdomp, water-
ral of een ree. 

 
 Welkom in Amerongen!

Het pittoreske Amerongen is één van de parels op de 
Utrechtse Heuvelrug. Fijn dat je Amerongen bezoekt, 
er is hier veel te zien en te ontdekken. Het dorp is 
prachtig gelegen tussen de Heuvelrug en de Nederrijn, 
aan de rand van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Je loopt of fietst hier zo de (eeuwenoude) bossen  
in, kunt eindeloos dwalen door de Amerongse Boven- 
polder en kijkt je ogen uit in de oude dorpskern. 

Er is rondom dit relatief kleine dorp een enorme 
afwisseling aan landschappen, natuur, cultuur en  
bedrijvigheid. Wist je dat er in Amerongen maar  
liefst 144 Rijksmonumenten zijn en ook nog eens 182 
gemeentelijke monumenten? De mooiste iconen zijn 
kasteel Amerongen en Landgoed Zuylestein. Minder 
bekend zijn bijvoorbeeld de Napoleonshuisjes in de 
Nederstraat. Deze zijn in de 17e eeuw gebouwd door 
de toenmalige kasteelvrouwe Margaretha Turnor. 
Laat je betoveren in en rond Amerongen.  
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    Landgoed Zuylestein
Landgoed Zuylestein is een 17e eeuws land-
goed en al 400 jaar door vererving in particulier 
bezit. Het park met lanen, visvijvers en de tuin 
worden weer in de vroegere staat hersteld. 

De ommuurde moestuin, met winkel, is al ge-
restaureerd en op vrijdagen van 10.00-16.00 te 
bezoeken. In het poortgebouw  en de jachthut 
kan men overnachten, vergaderen, of private 
dining organiseren. In de voormalige tram-
halte/portierswoning is  restaurant  Il Sogno- 
Zuylestein gevestigd. 

www.landgoed-zuylestein.nl 

Welkom in Amerongen 
PAREL OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG

    Il Sogno Zuylestein
BENVENUTI!
Bij de Portierswoning van Landgoed Zuylestein 
zit je heerlijk aan de bosrand, op de gezellige 
binnenplaats, binnen in de open keuken of in de 
oorspronkelijke woning van de portier.

Vrijwel alles wordt door onszelf vers bereid 
met groenten uit de moestuin van het landgoed. 
We serveren Italiaans georiënteerde gerechten, 
waaronder pizza’s uit onze steenoven. Het is een 
plek met een ongedwongen sfeer, een plek voor 
iedereen!

www.ilsogno-zuylestein.nl

   Galerie Den Boogert
In deze monumentale woning woont en werkt 
beeldend kunstenaar Arris Tijsseling (1959). In  
zijn atelier maakt hij kwalitatieve hedendaagse 
kunst die zowel abstract als licht figuratief is.  
Het aanbrengen van vele lagen geeft zijn schilde-
rijen volop diepte, verfijnde effecten en rake  
kleurcombinaties. Arris werkt graag in opdracht 
waarbij afmeting, kleurstelling en thema kunnen 
worden aangegeven door de opdrachtgever. Maar 
gevraagd of ongevraagd, altijd met een vleugje 
humor, want dat is Arris. Bel voor informatie of 
een afspraak 06-111169015.

www.arris.nl

    De Wij Vorm
Nienke van de Pol (1989) is in 2012 afgestudeerd 
als Product Designer aan ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten te Arnhem. Daarna opende 
Nienke haar eigen conceptstore ‘De Wij Vorm’ 
met diverse design- en interieurproducten.
In de conceptstore zijn haar producten en die 
van andere talentvolle ontwerpers verkrijgbaar. 
Op zoek naar een nieuw interieur? Ook voor  
interieuradvies, verbouwing en woningstoffering 
kunt u bij ‘De Wij Vorm’ terecht.  

Open: do 10-17 uur | vr 10-20 uur | za 10-17 uur

www.dewijvorm.nl | www.studionienkevandepol.nl

    Lokaal 22
Centraal in het oude centrum van Amerongen, 
op de hoek van Overstraat en  Donkerstraat, 
zit Lokaal22. Daar kun je terecht voor Koffie, 
IJs & Meer. Er is een gezellige en eigentijdse 
koffiebar met (h)eerlijke koffie en verse 
lekkernijen voor erbij. 

In het voorjaar en de zomer kun je genieten 
van ambachtelijk schepijs. Tevens biedt 
Lokaal22 een assortiment aan leuke cadeaus 
voor jong en oud. 
We zien je graag in Lokaal22! 

www.lokaal22.nl 

   SKULP Edelsmid / Vormgever
Sieraden, gebruiksvoorwerpen en objecten in 
opdracht en vanuit de vrije gedachten. Ik ben 
niet op zoek naar één stijl of  één onderwerp; 
het is zoveel meer dan dat, elk verhaal begint en 
wordt opnieuw onderzocht. 
Ik laat me leiden door mijn intuïtieve innerlijke 
gevoel, een onbegrensd kleurrijk glooiend ge-
bied waar alles in vrijheid kan worden gecre-
eerd. Speelsheid en beweging zijn belangrijke 
onderwerpen die regelmatig terugkeren in mijn 
werk. Ik hoop dat mijn werk jou ook prikkelt.
Bel voor informatie of een afspraak 0343-461 937.

www. skulp.nl

   B&B het Gasthuys
B&B Het Gasthuys is gelegen tegenover 
Kasteel Amerongen en Restaurant Bentinck. 
Het Gasthuys is een Rijksmonument uit 1850 
en heeft 4 sfeervolle slaapkamers.
Onze bezoekende gasten zijn: bruidsparen 
en hun gasten, wandelaars (Trekvogelpad en 
Klompenpad), mountainbikers, fietsers (o.a. 
Basel-Rotterdamroute), restaurantbezoekers 
en cultuurliefhebbers.
Wij verzorgen voor onze gasten een heerlijk  
ontbijt in onze sfeervolle ontbijtkamer (met 
uitzicht op de kasteelpoort).

www.het-gasthuys.nl

    Herberg Den Rooden Leeuw 
Herberg Den Rooden Leeuw huisvest een goed 
restaurant waar plezier in koken wordt vertaald 
in (h)eerlijke eigentijdse gerechten. 
Op zondag kunt u aanschuiven in Brasserie 
De Stallerij vanaf 12.00 uur (kleine kaart). 
Wandelaars en fietsers genieten hier graag op 
het terras van zoet of hartig. De Stallerij is van 
19/7 tot 26/8 extra geopend van donderdag t/m 
zondag. Deze plek is een pareltje op zich met 
uitzicht over de uiterwaarden, het Klompenpad 
voor de deur en een ongedwongen ontvangst. 
Welkom! Bel voor informatie 0343-454055.

www.denroodenleeuw.nl   

    Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen is een prachtig en uniek 
Huys uit de zeventiende eeuw. Het Huys, 
tuin en inventaris vormen een eenheid die in 
Nederland niet veel voorkomt. 

Kasteel Amerongen heeft een rijke familie-
geschiedenis van 700 jaar. Er zijn regelmatig 
leuke (kinder)activiteiten, concerten, tentoon-
stellingen en evenementen naast de dagelijkse 
rondleidingen. Rondom het kasteel kunt u 
prachtig wandelen door de uiterwaarden. Een 
gezellig dagje uit voor iedereen!

www.kasteelamerongen.nl 

    Restaurant Bentinck
Restaurant Bentinck is gevestigd in de voor-
malige stallen van het historische landgoed 
Kasteel Amerongen. Het restaurant is gehuisvest 
in één van de best bewaarde historische stal-
interieurs van Nederland. Chef kok Tommy  
Janssen laat zich in de keuken o.a. inspireren 
door de seizoenen van de historische kasteel-
moestuin, specerijen uit het verre oosten en 
streekproducten van de Utrechtse Heuvelrug. 
Voor lunch, diner, kopje koffie of een ander 
onvergetelijk moment op een unieke locatie, bent 
u bij Restaurant Bentinck aan het juiste adres!

www. restaurantbentinck.nl

    Tabaksteelmuseum
Het Tabaksteeltmuseum huist in een oude 
tabaksschuur en biedt een overzicht van 300 
jaar historie van de tabakscultuur in en rond 
Amerongen. Naast de permanente collectie en  
tal van evenementen in het museum zelf wordt 
buiten, op een tabaksveldje, in de praktijk 
getoond hoe de tabaksteelt eeuwenlang verliep. 
Het achterdeel van het museum is een authen-
tieke droogschuur, waar te zien is hoe de tabak 
wordt gedroogd en verwerkt. 
Het museum is tevens het startpunt van wandel-
routes door historisch Amerongen.

www.tabaksteeltmuseum.nl 

    Hotel Restaurant Buitenlust
Welkom in de huiskamer van Amerongen. 
Geniet op ons mooie terras met een kopje 
koffie en huisgemaakte appeltaart. 

Of proef iets van onze lunchkaart, altijd verse en 
verrassende gerechten. 
Neem een lekker biertje met een hapje of kom 
dineren en kies uit ons keuze- of à la cartemenu. 

Nog niet genoeg genoten? Maak er een weekend 
van en blijf slapen in één van onze luxe hotelka-
mers. Tot snel in Buitenlust.!

www.buitenlust-amerongen.nl 

    Fietsdomein
Amerongen en omgeving zijn heel geschikt om 
op de fiets te ontdekken. Huur of koop daarom 
een fiets bij Fietsdomein Amerongen. Wij 
verhuren e-bikes, gewone fietsen en moutain-
bikes. Wij repareren je fiets ook snel en  
vakkundig. Je kunt ook terecht voor de ATB 
vignetten, deze zijn verplicht op de ATB routes 
rondom Amerongen. 
Wil je fietsen huren? Bel even, dan zetten wij 
deze vast klaar. 
Fietsdomein, Koenestraat 24 in Amerongen. 
Telefoon 0343 – 460 229.  

www.fietsdomeinamerongen.nl

    Fietscafé De Proloog
In de wielersport, in de muziek en in boeken 
kom je een proloog tegen. Breng deze werelden 
bij elkaar aan de voet van de Amerongse 
Berg en er ontstaat een proloog waar je 
letterlijk naar binnen kunt stappen; fietscafé 
De Proloog.

Geniet er van een heerlijk kopje koffie, drink 
een koel biertje of geniet na van een mooie 
fietsrit of wandeling onder het genot van een 
wijntje. De sfeer en het interieur zijn niet 
alledaags: de fietssport staat centraal.

www.deproloog.cc

Amerongen is zeker niet alleen een 
dorp van historische monumenten. 
Er wonen en werken veel onder-
nemende mensen, die eigentijdse 
(creatieve) bedrijven, galeries en 
winkels zijn gestart. Of ze runnen met 

passie een B&B, een koffie- en ijsbar, wieler-
café, fietsenwinkel, restaurant, vakantiepark 
of hotel. 

Weten wat er nog meer op de Heuvelrug te zien 
en te doen is? Zie www.opdeheuvelrug.nl. 
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Deze kaart is ontwikkeld door, voor en met de 
Amerongse ondernemers. 

Idee, realisatie en teksten: 
Susan Claessens | www.communicatiecheck.nu

Vormgeving en druk: 
Josien Herder | www.studioherder.nl 

Luchtfoto van Amerongen: Arie Rebergen
Overige foto’s: Harry van Emden, Staatsbos- 
beheer, Corien Koreman, Renk Ruiter/Utrechts 
Landschap, Josien Herder, Susan Claessens en 
de deelnemende ondernemers.
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Amerongen is niet te ontdekken in één 
dagje: blijf dus logeren in Amerongen, eet 
in Amerongen, bezoek de winkeltjes in 
Amerongen en dan ....... ken je Amerongen 
en de Amerongers (een beetje). 

In en rondom Amerongen kun je heerlijk 
wandelen en fietsen. Op routeyou.com en 
route.nl staan veel wandel- en fietsroutes. 
Kies jouw route en ga lekker op pad. 

Welkom in Amerongen, geniet van je 
verblijf, kijk je ogen uit en verwonder je 
over deze parel op de Heuvelrug. 

Amerongen is niet te ontdekken in één 
dagje: blijf dus logeren in Amerongen, eet 
in Amerongen, bezoek de winkeltjes in 
Amerongen en dan ....... ken je Amerongen 
en de Amerongers (een beetje). 

In en rondom Amerongen kun je heerlijk 
wandelen en fietsen. Op routeyou.com en 
route.nl staan veel wandel- en fietsroutes. 
Kies jouw route en ga lekker op pad. 

Welkom in Amerongen, geniet van je 
verblijf, kijk je ogen uit en verwonder je 
over deze parel op de Heuvelrug. 

    Landal Amerongse Berg
Rust, ruimte, natuur
Op Landal Amerongse Berg heeft u alles voor 
een rustige, natuurrijke vakantie. Vanuit uw 
vrijstaande woning fietst u zo de uitgestrekte 
bossen van de Utrechtse Heuvelrug in. Voor jong 
en oud is van alles te doen. Samen zwemmen, 
een balletje trappen op het sportveld of klimmen 
en klauteren in de indoorspeelplaats. 
De omgeving van Landal Amerongse Berg is 
bij uitstek geschikt om te genieten van natuur, 
historische steden en culturele bezienswaardig-
heden. Even heerlijk ertussenuit.

www.landal.nl/parken/amerongse-berg

O

 I


