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BUITENPLAATS AMERONGEN. Kern van een adellijk goed, gevormd door een edelmanshuis met bijbehorende
gebouwen en terrein, geldend als het monumentaalste voorbeeld in Nederland van een dergelijke, uit een
middeleeuws kasteelcomplex voortgekomen aanleg van beperkte omvang, waarvan de vormgeving hoofdzakelijk
wordt bepaald door haar infrastructuur, en bestaande uit een hoofdgebouw, terreinen met een tuin- en parkaanleg
begrensd volgens een stippellijn op de bijbehorende kadastrale kaart 8409/4, tuin- en parkelementen en gebouwde
objecten. Historische aanleg als aangegeven op de bijbehorende aanleg/structuurkaart 8409/5.
De historische buitenplaats Amerongen heeft de volgende, samenstellende onderdelen:1. HOOFDGEBOUW, zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 332550.
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2. TUIN- EN PARKAANLEG, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 332557.
3. ORANJERIE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333597.
4. MUREN OM DE GROTE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333598.
4a. KEERMUUR EN PERGOLA, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333599.
4b. PUTTO IN DE GROTE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333600.
4c. ZONNEWIJZER IN DE GROTE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
333601.
5. BANK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333602.
5a. BORSTBEELD VAN MERCURIUS OP MUURTJE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333603.
6. PUTTO IN DE ROZENTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333604.
6a. KINDERHUISJE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333605.
7. INRIJHEK AAN DE OVERSTRAAT, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333606.
7a. LANTAREN MET HEK VOOR HET HOOFDINRIJHEK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333607.
8. MUUR c.a. VOOR DE OPRIJWEG, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333608.
8a. HOOFDINRIJHEK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333609.
9. KOETSIERSHUIS MET POMP, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333610.
9a. MUREN OM DE KLEINE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333611.
10. BRUG MET LANTARENS IN DE OPRIJWEG NAAR HET BASTION, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333612.
11. POORT OP HET BASTION, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333613.
12. WALMUREN EN LANTARENS VAN HET BASTION, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333614.
13. TWEE KANONNEN OP HET BASTION, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
333615.
13a. VIER PUTTI OP BASTION, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monument-nummer 333616.
13b. TWEE VAZEN OP HET BASTION, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333617.
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14. BRUG TUSSEN BASTION EN VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
333618.
15. STAL EN KOETSHUIS MET DIENSTWONINGEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333619.
16. POORT EN DOORGANG AAN HET VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333620.
16a. MUREN EN TRAPPEN MET BEELDEN EN BOLLEN VAN HET VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complexonderdeel met monumentnummer 333621.
17. DUBBELE BRUG TUSSEN VOORPLEIN EN HOOFDGEBOUW, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333622.
18. KLOKKESTOEL MET BEL, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333623.
19. ZONNEWIJZER OP HET VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
333624.
19a. TWEE LANTARENS OP HET VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
333625.
20. WALMUUR VAN HET PAD ONDERLANGS HET VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333626.
20a. HEKKEN AAN HET PAD ONDERLANGS HET VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333627.
21. WALMUURTJES LANGS DE BINNENGRACHT, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
333628.
22. MUREN MET VAAS VAN DE OPRIT NAAST HET VOORPLEIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333629.
23. TWEE VAZEN IN DE BOULINGRINS IN HET ZUIDELIJK PARKDEEL, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel
met monumentnummer 333630.
23a. WATERBASSIN IN HET ZUIDELIJK PARKDEEL, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 333631.
24. TWEE VAZEN OP L-VORMIG GRASVELD IN HET ZUIDELIJK PARKDEEL, zie voor omschrijving bij complexonderdeel met monumentnummer 333632.
24a. BEELD VAN DIANA, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333633.
25. PAARDEGRAF, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333634.
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26. HONDEGRAVEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 333635.
27. PRIEEL (v.m. muziektent), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 334176.
Hoewel hier en daar details van de parkaanleg verloren zijn gegaan, is het geheel, gevormd door hoofd- en
bijgebouwen, voormalige dienstwoningen en het omringende terrein met zijn oranjerie, kinderhuisje, prieel,
bruggen, hekken en poorten, muren, lantarens, kanonnen, waterbassin, zonnewijzers, beelden, vazen, bank en
klokkestoel,
- wegens de sobere, eigenzinnige architectuur en de interessante interieurs van het hoofdgebouw,
- wegens de boeiende compositie en het monumentale aspect van de infrastructuur (d.w.z. de aard- en
waterwerken en gebouwde objecten) van het park, waarin in laat-17e-eeuwse vormen een herinnering aan
middeleeuwse weerbaarheid wordt opgeroepen,
- wegens de kundige wijze waarop hierbij gebruik is gemaakt van het betrekkelijk kleine en ongunstig gelegen
terrein,
- wegens de voor de decennia rond 1900 karakteristieke wijze waarop de parkaanleg is gemoderniseerd en
aangekleed,een voortreffelijk voorbeeld van een volgens het gereserveerde stijlgevoel van de laatste decennia van
de 17e eeuw, tot een adellijk lustverblijf omgevormd en rond 1900 nogmaals aan de toen heersende opvattingen
aangepast kasteel met omringend terrein, waarvan de infrastructuur de parkaanleg beheerst,welk geheel van groot
algemeen belang is op grond van zijn plaats in en betekenis voor de geschiedenis van de architectuur, de beeldende
kunsten en tuinkunst in Nederland.
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Monumentnummer*: 332550
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82670/118

Monumentnaam**
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Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDGEBOUW. Groot, ongeveer vierkant, blokvormig bakstenen edelmanshuis, gedekt door drie parallel lopende,
door hoekschoorstenen bekroonde en slechts aan de voorzijde door dwarskappen verbonden schilddaken, tussen
1674 en 1679 met gebruikmaking van enig muurwerk van het in 1673 door brand verwoeste kasteel opgetrokken,
in de 18e eeuw en vooral in het begin van de 20e eeuw - wat de inwendige uitmonstering betreft - enigszins
veranderd en aangevuld; uitwendig van uiterst sobere, enerzijds subtiele, anderzijds gedurfd zakelijke architectuur,
tot uiting komend in de licht hellende aanzet van het muurwerk, de beperking van het ornament en de fijnzinnige
afwerking van het dak tot de voorgevel en de stroeve compositie van de oorspronkelijk uit het park nauwelijks
zichtbare achtergevel.
Voorgevel van zeven vensterassen, waarin drie in een middenrisaliet dat wordt geaccentueerd door een zandstenen
deuromlijsting met bovenliggend, van een eenvoudige (in de huidige vorm uit het begin van de 20e eeuw
daterende) ijzeren balustrade voorzien balcon en waarboven het hoger opgaande middendak in overeenstemming
met het risaliet ten opzichte van de dwarskap naar voren is gehaald; in het dak aan deze zijde drie dakkapellen met
frontons. Beglaasde toegangsdeuren begin 20e eeuw. Noordgevel van zeven vensterassen, in de vijfde voorzien van
een zandstenen balcon, rustend op in zandstenen consoles eindigende, uit de gracht oprijzende bakstenen
muurpijlers en toegankelijk door een zgn. vensterdeur (openklapbare houten borstwering onder het schuifraam);
ijzeren balconhek. In het dak aan deze zijde twee dakkapellen met frontons. Achtergevel met middenrisaliet van vier
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vensterassen doch ter breedte van die van de voorgevel, en geheel blinde zijvlakken. Zuidgevel van zes
vensterassen, waarvan twee in ieder der zijrisalieten, die wel door de gootlijst maar niet door het dak worden
gevolgd; in de vierde vensteras een balcon als dat in de noordgevel (beide balcons beëindigen de dwarsgang in het
gebouw). De vensters van voor- en zijgevels zijn voorzien van schuiframen met een 18e-eeuwse roedenverdeling
(aangebracht na 1732); de achtergevel bezit schuiframen met een grotere roedenverdeling.
Het interieur, voorzien van een dwarsgang op de hoofdverdieping, een centraal trappehuis en een door twee
verdiepingen heen reikende bovenhal met gewelfd plafond, vertoont naast onderdelen uit de bouwtijd, waar onder
geschilderde plafonds in voorhal en trappehuis (1683, door Willem van Nimwegen), schouwen, een stucplafond met
centraal schilderstuk in de grote zaal en pilasterorden langs de wanden van de bovenhal, enkele onderdelen uit de
18e eeuw en wijzigingen en aanvullingen van de hand van P.J.H. Cuypers uit het begin van de 20e eeuw; tot deze
laatste behoren o.a. de betimmeringen en het plafond in de eetzaal en de huidige marmeren en gemarmerde
uitvoering van de pilasters benevens de beschildering van het plafond in de bovenhal.
Eenklaviers huisorgel, gemaakt door J. Batz uit Utrecht in 1813, met 8 registers. Het instrument is geplaatst in de
centrale ontvangsthal op de eerste verdieping van het kasteel.
In de klokkentoren boven de stallen een mechanisch torenuurwerk met slagklok, vervaardigd in 1927 door Eijsbouts.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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Rijksmonumentomschrijving**
TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit het eigenlijke, ongeveer vierkante, in de uiterwaarden van de Rijn gelegen
tuin- en parkterrein met de omringende dijken, en het voor het hoofdinrijhek aan de noordelijke dijk (de
Drostestraat) gelegen en zich tot aan een tweede inrijhek aan de Overstraat uitstrekkende, pleinvormige voorterrein
(de Margaretha Turnorlaan).
De betekenis van het eerstgenoemde deel wordt bepaald door de opmerkelijke, gesloten, een zekere weerbaarheid
suggererende en boeiende niveauverschillen tonende compositie en dispositie van de tussen 1676 en 1696 tot stand
gekomen infrastructuur (d.w.z. de aard- en waterwerken) en door de omstreeks 1900 en volgende jaren
uitgevoerde algehele herziening in formele trant door Hugo Poortman van de in het begin en het midden van de 19e
eeuw aan enkele wijzigingen in landschapsstijl onderworpen, door genoemde infrastructuur bepaalde tuin- en
parkaanleg.
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Het terrein bevat de volgende onderdelen met hun elementen van historische aanleg:I. ---- De omringende dijken,
gevormd door het in het noorden langs het terrein gelegen gedeelte van de Rijndijk (de Drostestraat), het in het
westen langs het terrein liggende deel van de weg naar Eck en Wiel (de Rijnsteeg) en de door paden bekroonde
dijken langs de zuid- en oostzijden. De steile taluds van de westelijke, zuidelijke en oostelijke dijklichamen vormen
de buitenoevers van de buitengracht (zie III.a.). De dijk is in aanleg voorzien van een beplanting met bomenrijen,
en wel: langs de buitenzijde van de Drostestraat van de Rijnsteeg tot de oranjerie een rij linden (genus Tilia N.B.
thans gedeeltelijk vervangen door eiken); langs de westelijke dijk twee rijen linden (Tilia x vulgaris), onderbroken
ter breedte van de doorkijk uit het hoofdgebouw over het "grand canal" (zie III.e.); langs de zuidelijke dijk drie rijen
eiken (Quercus robur), sinds het midden van de 19e eeuw onderbroken ter breedte van de doorkijk over het toen
aangelegde grasveld; langs de oostelijke dijk twee rijen eiken (Quercus robur) van de zuidelijke dijk tot het erf van
het Koetsiershuis (N.B. Thans is de beplanting langs de westzijde voor het grootste deel niet aanwezig).
II. --- Een zich over de volle breedte van het terrein tussen de Drostestraat en de binnengracht (zie III.d.)
uitstrekkende strook gronds, die vanouds behalve aan de grachtzijde geheel door muren is omgeven en door
dwarsmuren is verdeeld in de grote moestuin, het eerste gedeelte van de oprijweg en de kleine moestuin achter het
Koetsiershuis en waarvan het middengedeelte (het oostelijke deel van de grote moestuin) in twee niveaus is
verdeeld door een in de lengterichting staand muurtje. Dit muurtje wordt onderbroken door trapjes op de plaatsen
waar het door paden wordt gekruist en door een pergola (zie hieronder sub c); dwars op de richting van dit muurtje
is bij de aanleg door Poortman naast het oostelijkste trapje een muurtje gebouwd ter beschutting van de daar
geplaatste bank.
De grote moestuin, die bij de veranderingen door Poortman ten dele in een siertuin is herschapen, bevat de
volgende elementen van historische aanleg:a. Een tot de oorspronkelijke formele aanleg behorende, noord-zuid
gerichte berceau, gevormd uit beuken (Fagus sylvatica).
b. Een in de doorkijk in de noordelijke as van het hoofdgebouw gelegen, naar een hek in de tuinmuur leidend pad, in
aanleg geaccentueerd door twee taxussen (Taxus baccata), geplant te weerszijden van bovengenoemd hek.
c. In het oostelijk deel een aantal door Hugo Poortman aangelegde parterres, gegroepeerd om een as in het
verlengde van het onder VIII. te omschrijven pad, welke as wordt geaccentueerd door een halfcirkelvormige pergola
die ter plaatse een stuk van de keermuur tussen de terreinniveaus verving. In dit tuingedeelte zijn ter accentuering
van een parterre een witmarmeren putto op gebuikte natuurstenen sokkel en van een boulingrin een zonnewijzer op
rechte natuurstenen sokkel toegepast; aan drie zijden door het hiervoor in de inleiding vermelde muurtje van de
hand van Poortman omringd, staat een terracotta bank. Achter deze bank is op genoemd muurtje een natuurstenen
borstbeeld van Mercurius geplaatst.
d. Een door Poortman aangelegde rozentuin achter de tussen 1879 en 1885 aan de Drostestraat gebouwde
oranjerie, in het middelpunt geaccentueerd door een witmarmeren putto op een gebuikte natuurstenen sokkel.
e. Een bij de muur aan de zijde van de oprijweg aansluitend terrein, door Poortman aangelegd om een aantal bomen
van bijzondere soorten en een tegen genoemde muur gebouwd kinderhuisje te bevatten. Op de padenkruising
tussen de sub d vermelde rozentuin en het hier genoemde terrein liggen heestervakken van rhododendrons.
Het eerste gedeelte van de oprijweg is door Poortman voorzien van flankerende grasstroken en van
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rhododendronborders langs de muren van de moestuinen. De noordzijde wordt afgesloten door een in de 20e eeuw
grotendeels verlaagd en toen door een spijlenhek bekroond deel van de het onderhavige terrein omgevende muur,
onderbroken door het hoofdinrijhek.
III. -- Een grachtenstelsel dat het overige binnen de ringdijk gelegen terrein omgeeft en doorsnijdt, en wel
bestaande uit:a. De buitengracht.
b. Een gracht die de verbinding vormt tussen de buitengracht en de sub d vermelde binnengracht.
c. Een gracht die de sub b vermelde gracht verbindt met de noordelijke arm van de buitengracht.
d. De binnengracht om het hoofdgebouw, die sinds 1696 via verbredingen in de vorm van kwartcirkelsectoren
aansluit bij het sub e vermelde "grand canal" en sinds dat jaar aan de zuid-, west- en noordzijde is voorzien van
lage walmuurtjes langs de oevers.
e. Het "grand canal" (ontleend aan de Franse tuinkunst), in 1696 als ondersteuning van de toen geschapen doorkijk
in de westelijke as van het hoofdgebouw gegraven tussen de binnen- en buitengracht.
IV. --- Ter verbinding van het onder II. omschreven terrein met het hierna te omschrijven "bastion" dient een
bakstenen boogbrug; te weerszijden van de opgang ijzeren lantaarns op bakstenen pijlers.
V. ---- Het "bastion", een door de onder III. sub a, b en c vermelde grachten omspoeld rechthoekig eiland, gevat in
bakstenen walmuren met borstweringen en aan de noordzijde toegankelijk door een poort, geflankeerd door hoge
symbolische verdedigingsmuren met "schietgaten".
Het bastion bevat op zijn hooggelegen plateau de volgende elementen van historische aanleg, aangebracht door
Hugo Poortman (begin 20e eeuw):a. Te weerszijden van de zich over het bastion voortzettende oprijweg een
grasveld, op elk waarvan twee natuurstenen putti op sokkels en een gesloten natuurstenen vaas op concave sokkel.
b. Te weerszijden van de opgang van de hierna vermelde brug ijzeren lantarens op bakstenen pijlers.
c. Twee gietijzeren kanonnen overhoeks opgesteld aan de noordzijde.
VI. --- Ter verbinding van het bastion met het voorplein (zie VII.) een niet de gehele gracht overspannende
bakstenen boogbrug uit 1673, aangevuld met een houten brug.
VII. -- Het voorplein, een hooggelegen vierkante ruimte, in de noordwesthoek onderkelderd en rondom gevat in
bakstenen wal- en keermuren met borstweringen (in oorsprong nog daterend van voor 1673).
Het voorplein bevat de volgende elementen van historische aanleg:a. Ter afsluiting van de oostzijde een aan de
achterkant uit de buitengracht oprijzend bijgebouw (4e kwart 17e eeuw), bestaande uit een langgerekte
middenvleugel (stal en koetshuis) en vierkante eindpaviljoens waarin dienstwoningen.
b. Tegen- en haaks op de uiteinden van bovengenoemd bijgebouw staande doorgangen als aan de Drostestraat en
op het bastion (4e kwart 17e eeuw), waarvan de zuidelijke in tegenstelling tot alle bovengenoemde niet tot poort is
verbouwd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Pagina: 9 / 52

c. Niet in de as van de door de sub a en b vermelde bouwwerken gevormde symmetrische pleinwand liggen aan de
westzijde drie aaneengesloten trappen, waarvan de middelste omhoog leidt naar de bovenste verdieping van de sub
d te noemen brug en de zijtrappen omlaag naar het onder VIII. te omschrijven pad onderlangs het voorplein.
d. Een over de binnengracht in de as van het hoofdgebouw liggende en tot dit laatste toegang gevende bakstenen
boogbrug in twee verdiepingen (1678), waarvan de bovenste hoger ligt dan het voorplein en de onderste op het
niveau van het onder VIII. te omschrijven pad.
e. Links van de trappen een houten klokkestoel, waarschijnlijk uit dezelfde tijd daterend als de erin hangende bel
(1728).
f. Een wegens het ontbreken van een axiaal verband tussen de oost- en westwanden van het voorplein
asymmetrisch gecomponeerde neo-formele aanleg van de hand van Hugo Poortman, bestaande uit rij- en
wandelpaden waartussen grasvelden, in aanleg beplant met vormbomen, figuren van buxus (Buxus sempervirens)
en heesters; het centrale, in de as van de sub c genoemde trappen gelegen veld is voorzien van een boulingrin en
een cirkelvormig bloemperk, waarin een zonnewijzer op natuurstenen sokkel; te weerszijden van de kop van
laatstgenoemd veld een ijzeren lantaren op betonnen sokkel.
VIII. - Tussen voorplein en binnengracht een onderlangs de westelijke keermuur van het voorplein lopend pad, dat
aan de zijde van de gracht door een walmuur wordt gesteund en aan beide uiteinden (ter hoogte van de noordelijke
en zuidelijke voorpleinmuren) wordt afgesloten door ijzeren spijlenhekken uit omstreeks 1700. Dit pad vormt met
zijn onder IX. sub a en X. sub b vermelde verlengden een uit de laat-17e-eeuwse formele aanleg overgebleven as.
IX. --- Het zuidelijke parkdeel, gevat tussen de buitengracht, het "grand canal", de binnengracht en het voorplein en
aan de waterzijde van steile taluds voorzien. Dit parkdeel is vanouds aangelegd met een bebossing, die oorspronkelijk formeel van aard - allengs een meer met de landschapsstijl overeenstemmend informeel karakter
heeft gekregen.
Dit parkdeel bevat de volgende elementen van historische aanleg, die - op het sub a volgende na - alle tot de aanleg
van Poortman behoren:a. Het verlengde van het onder VIII. omschreven pad, in zuidelijke richting naar de
buitengracht leidend.
b. Alle overige paden volgens het op de bijbehorende aanleg- en structuurkaart aangegeven schema.
c. Een lagere aanbouw tegen- en in de stijl van het onder VII. sub a vermelde bijgebouw; terwille van de toegang
tot dit gebouw is ervoor een door een muur omgeven oprit op het niveau van het voorplein aangelegd, vanwaar een
trap en een door pijlers geflankeerde doorgang naar het sub d volgende parkdeel leiden.
d. Een in het bos aangelegd tennisveld, waarvoor twee boulingrins, ieder in het middelpunt getooid met een
witmarmeren empire vaas met deksel (1e helft 19e eeuw) op natuurstenen sokkel en, aan de overzijde van het
hierlangs lopende pad, aan ronde natuurstenen vijverkom (1927).
e. Een L-vormige open ruimte, aangelegd als grasveld, waarvan de lange arm reeds in de eerste helft van de 19e
eeuw in het bos is uitgekapt als doorkijk in de as van het hoofdgebouw en de korte arm door Poortman is aangelegd
als verbinding met de sub d genoemde ruimte. In de aanleg van Poortman is dit grasveld voorzien van een
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aankleding van vormbomen, palmetten en andere figuren in buxus (Buxus sempervirens) en van twee witmarmeren
empire vazen met deksels (1e helft 19e eeuw) op natuurstenen sokkels, benevens een zandstenen beeld van Diana
(2e helft 18e eeuw, oorspronkelijk gediend hebbend als nis- of heggebeeld) op een niet-bijpassende sokkel (N.B.
Thans zijn verschillende van de hier genoemde figuren in buxus niet aanwezig).
f. In het westelijk bosgedeelte op de kruising van twee paden de aanleg van in een cirkel geplante buxus (Buxus
sempervirens), in het middelpunt waarvan een door een steen met inscriptie gemarkeerd paardegraf.
X. ---- Het noordelijke parkdeel (gevat tussen de onder III. sub a tot en met d vermelde grachten en aan alle zijden
van steile, naar het water afdalende taluds voorzien), waarin een bosaanleg die vanouds de delen ten noorden van
het "grand canal" en het voorplein besloeg, maar eerst omstreeks 1800 een parterre op het middenstuk verving. In
dit bos, dat in de loop van de 19e eeuw een met de landschapsstijl overeenstemmend informeel karakter heeft
verkregen, is in de noordelijke as van het hoofdgebouw een doorkijk uitgespaard, die zich in de grote moestuin
voortzet als onder II. sub b vermeld (N.B. Thans is deze doorkijk enigszins dichtgegroeid).
Dit parkdeel bevat de volgende elementen van historische aanleg:a. Een pad tussen de bruggen, die dit parkdeel
met het onder VIII. omschreven pad en met de onder II. omschreven grote moestuin verbinden. Dit pad maakt deel
uit van een uit de formele aanleg overgebleven as (zie ook VIII. en IX.a.).
b. De overige paden, als aangegeven op de aanleg- en structuurkaart, zijn door Poortman aangelegd. In de as van
het halfcirkelvormige pad dat van het sub a vermelde pad aftakt, is een eenvoudig houten prieel (ook wel
muziektent genoemd) geplaatst.
c. Op de noordwestelijke hoek een concentratie van door stenen gemarkeerde hondegraven.
XI. --- De Margaretha Turnorlaan is in aanleg voorzien van een laanbeplanting van eiken (Quercus robur) tussen het
hoofdinrijhek en het in 1929 aan de Overstraat geplaatste inrijhek. Voor het hoofdinrijhek staat een lantaren op
ijzeren voetstuk en zandstenen sokkel, omgeven door een in een achthoek opgesteld smeedijzeren spijlenhek.
Lantaren en hek zijn in 1919 geplaatst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Graaf van Aldenburg Bentinck
als kasteelheer.
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ORANJERIE. In de noord-oosthoek van de grote moestuin vermoedelijk tussen 1879 en 1885 in 18e-eeuwse stijl
gebouwde oranjerie onder schilddak met dakkapellen aan de uiteinden.
Gevel aan de tuinzijde, in het midden eindigend in een eenvoudig, door een houten vaas bekroond fronton en
evenals de westgevel voorzien van vensters en beglaasde deuren met kleine roedenverdeling. De voor het overige
blinde gevel aan de Drostestraat is aan het oostelijke uiteinde voorzien van een driezijdige erker waarin twee
vensters met kleine roedenverdeling.
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MUREN OM DE GROTE MOESTUIN. Aan de west- en noordzijden in oorsprong uit het vierde kwart van de 17e eeuw
daterende bakstenen muren, waarvan de laatste in de as van het hoofdgebouw een door een spijlenhek afgesloten
opening (claire-voie) heeft en aansluit bij de oranjerie; de noordmuur is ten tijde van het verblijf van de Duitse
keizer Wilhelm II gedeeltelijk enigszins verhoogd.
Aan de oostzijde een door pijlers met natuurstenen dekplaten gelede bakstenen muur (in oorsprong 4e kwart 17e
eeuw, maar grotendeels vernieuwd in de 19e of 20e eeuw), aan de zuidzijde beëindigd door een door zwaardere
pijlers geflankeerde doorgang met hekvleugels en bij de oranjerie voorzien van de tweede doorgang.
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KEERMUUR EN PERGOLA. Over een gelijke lengte te weerszijden van de as van het pad onderlangs het voorplein
strekt zich in de grote moestuin in de lengterichting een lage door doorgangen onderbroken, bakstenen muur uit (in
oorsprong 4e kwart van de 17e eeuw of uit omstreeks 1700) die als keermuur fungeert tussen de twee niveaus
waarin de moestuin hier is verdeeld.
Het middengedeelte van de muur is omstreeks 1900 vervangen door een halfcirkelvormige bakstenen pergola,
geleed door hoger opgaande pijlertjes. Op de pijlers van de centrale doorgang twee terracotta adelaars op ovale
voetstukken (omstreeks 1900); op de twee andere doorgangspijlers twee zittende wapenleeuwen (omstreeks 1900).
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PUTTO IN DE GROTE MOESTUIN. In het middelpunt van de buxusparterre aan de buitengracht een witmarmeren
putto op niet-bijpassende natuurstenen sokkel in Lodewijk XIV-stijl.
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ZONNEWIJZER IN DE GROTE MOESTUIN. In het middelpunt van een boulingrin ten westen van de rozentuin een
ring-zonnewijzer op rechte natuurstenen sokkel (omstreeks 1900 ?).
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BANK. Terracotta bank (1e kwart 20e eeuw) op drie voeten, voorzien van "armleuningen" met voluten en bollen en
geplaatst in de boventuin bij het oostelijke uiteinde van de keermuur in de grote moestuin.
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BORSTBEELD VAN MERCURIUS OP MUURTJE. Natuurstenen borstbeeld (18e eeuw) geplaatst op een muurtje (in het
midden van de lange zijde) dat ter beschutting langs drie zijden van een terracotta bank is opgericht.
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PUTTO IN DE ROZENTUIN. In het middelpunt van de rozentuin bij de oranjerie in de grote moestuin een
witmarmeren putto op niet-bijpassende natuurstenen sokkel in Lodewijk XIV-stijl.
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KINDERHUISJE. Huisje, bestaande uit een groot vertrek met rechthoekige erker en een klein vertrek daarnaast, het
geheel gedekt door een aan de voorzijde ver (ook over de erker) uitkragend rieten schilddak.
Beglaasde paneeldeur naar het grote vertrek en dito verbindingsdeur tussen de vertrekken; zevenlicht in de erker
en tweelicht in de zuidelijke zijwand. De beglazing van deuren en vensters wordt gekenmerkt door een overhoeks
geplaatste roedenverdeling.
Voor de voordeur een keitjesstoep (begin 20e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Functie

Pagina: 20 / 52

Monumentnummer*: 333606
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82729/174

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Overstraat

15

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

D

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BR

Amerongen

Tegenover

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3995

Rijksmonumentomschrijving**
INRIJHEK AAN DE OVERSTRAAT, de ingang van de Margaretha Turnorlaan afsluitend.
Smeedijzeren spijlenhek in de stijl van omstreeks 1700, bekroond door het monogram Van Aldenburg Bentinck en
gevat tussen bakstenen pijlers met zandstenen dekplaten; op asymmetrische wijze geflankeerd door lagere vaste
spijlenhekken gevat tussen soortgelijke pijlers en, aan de oostzijde, een gebogen muurtje waarin een
stichtingssteen met vermelding van de schenking in 1929 bij het 50-jarig jubileum van Graaf van Aldenburg
Bentinck als kasteelheer. Het geheel is, van de Overstraat gezien, in een concave bocht opgesteld.
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LANTAREN MET HEK VOOR HET HOOFDINRIJHEK aan de Margaretha Turnorlaan.
Uit vier langgerekte smeedijzeren voluten samengesteld voetstuk waarop een gekroonde achthoekige lantaren, het
geheel staande op een gebuikte zandstenen sokkel in neo-Lodewijk XIV-stijl met een inscriptie, de schenking
vermeldende bij het 40-jarig jubileum van Graaf van Aldenburg Bentinck als kasteelheer in 1919.
Om de lantaren een in een achthoek opgesteld smeedijzeren spijlenhek.
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MUUR c.a. VOOR DE OPRIJWEG. Bakstenen muur, enerzijds aansluitend bij de oranjerie en anderzijds bij het
Koetsiershuis.
Van deze in oorsprong uit het vierde kwart van de 17e eeuw daterende muur heeft slechts een klein gedeelte de
oorspronkelijke hoogte behouden; in dit gedeelte een poortje met natuurstenen afdekking en rondbogige doorgang
met natuurstenen blokken in de boog; hierboven een bekroning in de vorm van smeedijzeren krullen waarin een bel
hangt (1e kwart 20e eeuw). Het overige deel van de muur, die door het hoofdinrijhek wordt onderbroken, is in de
20e eeuw verlaagd tot een basismuurtje, bekroond door een smeedijzeren spijlenhek.
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Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDINRIJHEK aan de Drostestraat. Hek, de ter plaatse aanwezige muur onderbrekend en bestaande uit twee
vierkante bakstenen, door natuurstenen platen gedekte pijlers met rechthoekige en vierkante verdiepte velden en
daartussen smeedijzeren draaiende spijlenhekken (4e kwart 17e eeuw); boven deze laatste een tussen de pijlers
gespannen smeedijzeren boog met lantaren en op de pijlers natuurstenen zittende schildhoudende leeuwen (alles
waarschijnlijk 1e kwart 20e eeuw).
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* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Functie

Pagina: 24 / 52

Monumentnummer*: 333610
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82728/111

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

12

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3958 BK

Amerongen

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

520

Amerongen

D

4953

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
KOETSIERSHUIS MET POMP. Langgerekt pand onder schilddak met dakkapel (4e kwart 17e eeuw, later gewijzigd en
verlengd), in de voorgevel aan de oprijweg blijkens de nog aanwezige strekken oorspronkelijk voorzien van vijf
smalle vensters en deur(en), waarschijnlijk spoedig na de bouw vervangen door bredere schuifvensters met vast
bovendeel en kleine roedenverdeling en twee gekoppelde deuren; in de zijgevel aan de Drostestraat drie soortgelijke
vensters en drie kleinere.
Tegen de achtergevel een bakstenen, aan de bovenzijde met hout beklede pomp, blijkens een erboven
aangebrachte steen met inscriptie daterend van 1845; om pomp en steen een getoogde omlijsting van baksteen.
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Kastelen, landhuizen en parken
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MUREN OM DE KLEINE MOESTUIN. Aan de oost- en noordzijde bakstenen muren, waarvan de eerste is voorzien van
een doorgang met smeedijzeren hek dat door middel van een tweezijdige plankenbekleding tot deur is gemaakt;
aan de westzijde een door pijlers met natuurstenen dekplaten gelede bakstenen muur, aan de zuidzijde beëindigd
door zwaardere pijlers geflankeerde doorgang (waarin oorspronkelijk hekvleugels) en bij het Koetsiershuis voorzien
van een tweede doorgang (muren in oorsprong 4e kwart 17e eeuw, ten dele vernieuwd 19e/20e eeuw).
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Kastelen, landhuizen en parken
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Rijksmonumentomschrijving**
BRUG MET LANTARENS IN DE OPRIJWEG NAAR HET BASTION. Drieboogsbrug over de buitengracht, opgetrokken
van baksteen, voorzien van natuurstenen onderdelen en ven ijzeren balusterleuningen (in oorsprong 4e kwart 17e
eeuw).
Te weerszijden van de opgang aan de zijde van de noordelijke opgang bakstenen pijlers met natuurstenen
dekplaten, in het eerste kwart van de 20e eeuw vernieuwd en toen bekroond door achthoekige gekroonde lantarens
op smeedijzeren voetstukken met vier langgerekte voluten.
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Kastelen, landhuizen en parken
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* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Functie

Pagina: 27 / 52

Monumentnummer*: 333613
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82727/153

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

16

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
POORT OP HET BASTION (noordzijde), waar onderdoor de oprijweg zich voortzet.
Poort, in het laatste kwart van de 19e of het eerste kwart van de 20e eeuw gevormd uit twee vierkante bakstenen
hekpijlers met rechthoekige en vierkante, verdiepte velden en natuurstenen afdekplaten (4e kwart 17e eeuw) en
een verbindende boog in 17e-eeuwse stijl; smeedijzeren hekvleugels, tot deuren gemaakt door een tweezijdige
bekleding met planken. Bekronende liggende natuurstenen leeuwen uit de tijd van de verbouwing tot poort.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
WALMUREN EN LANTARENS VAN HET BASTION. Het bastion wordt omvat door uit de grachten oprijzende bakstenen
walmuren (4e kwart 17e eeuw); aan de oost-, zuid- en westzijde worden deze bekroond door bakstenen
borstweringen, die door pijlers met natuurstenen dekplaten worden geleed en aan de zuidzijde terwille van de
doorgang naar het voorplein over de tweede brug in de oprijweg worden onderbroken; deze doorgang wordt
geflankeerd door pijlers, waarop achthoekige gekroonde lantarens op smeedijzeren voetstukken met vier
langgerekte voluten (1e kwart 20e eeuw). Aan de noordzijde staan op de walmuren te weerszijden van de daar
aanwezige poort eveneens door pijlers met natuurstenen dekplaten gelede muren, die door erin aangebrachte
schietgaten de illusie van weerbaarheid moeten oproepen.
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Rijksmonumentomschrijving**
TWEE KANONNEN OP HET BASTION. Gietijzeren kanonnen opgesteld in de noordelijke hoeken van het bastion.
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VIER PUTTI OP HET BASTION. Natuurstenen putti op sokkels, de vier elementen uitbeeldend.
Zij staan op de grasstroken te weerszijden van de oprijweg, aan elke zijde twee; op de oostelijke grasstrook, de
noordelijke water gietend uit een kruik en de zuidelijke een fakkel vasthoudend; op de westelijke grasstrook, de
noordelijke met een hoorn des overvloeds waaruit bloemen stromen en de zuidelijke met een vogeltje in de hand en
een nest met vogeltjes op de arm (alles omstreeks 1900).
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Rijksmonumentomschrijving**
TWEE VAZEN OP HET BASTION. Gesloten natuurstenen vazen in Lodewijk XIV-stijl voorzien van als reliëf
omlopende, mythologische voorstellingen en geplaatst op concaaf geprofileerde sokkels.
Zij staan in het midden op elk der grasstroken te weerszijden van de oprijweg. De westelijke draagt de voorstelling
van de roof van Proserpina door Pluto.
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Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken
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Rijksmonumentomschrijving**
BRUG TUSSEN BASTION EN VOORPLEIN. Boogbrug, opgetrokken van baksteen en voorzien van natuurstenen
onderdelen, liggende in de oprijweg.
De in de boogkruin 1673 gedateerde, van ijzeren balusterleuningen voorziene brug is na 1879 ter verhoging van het
"verdedigbare" effect ingekort tot enkele meters voor het voorplein; bij die gelegenheid is tussen de boogbrug en
het voorplein een houten brug gespannen.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
STAL EN KOETSHUIS MET DIENSTWONINGEN. Aan de oostzijde van het voorplein gelegen, aan de achterzijde uit de
gracht oprijzend bouwwerk (4e kwart 17e eeuw), bestaande uit een langgerekte middenvleugel onder schilddak met
dakkapellen, in de gevel aan het voorplein voorzien van rondbogige nissen waarin dito vensters en deuren en over
de volle lengte van de blinde achtergevel behangen met houten duivenhokken, steunend op paaltjes en gedekt door
een lessenaardak, en te weerszijden van genoemde middenvleugel een vierkant hoekpaviljoen waarin een
dienstwoning, gedekt door een tentdak met dakkapellen aan voor- en achterzijde, bekroond door een schoorsteen
en in elke gevel van twee vensterassen voorzien van hele en halve (in de breedte dan wel de lengte) kruiskozijnen
met latere roedenverdeling (enkele vensters zijn later gewijzigd) en aan de voorzijde van een deur boven een dwars
stoepje.
Op het dak van de middenvleugel een vierkant houten klokketorentje onder tentdak, geschonken bij het 30-jarig
jubileum van Graaf van Aldenburg Bentinck als kasteelheer in 1909.
Tegen de zuidzijde van dit gebouw een lagere aanbouw op de plaats van een vorige (4e kwart 19e/1e kwart 20e
eeuw, met botenhuis aan de gracht, alles in stijl van het oude gedeelte.
Inwendig bevat de stal boxen met wanden van kraalschot, beëindigd door ronde gietijzeren palen met bekroonde
bollen; op de wanden ijzeren spijlenhekken. De twee buitenste boxen aan iedere zijde zijn dieper en worden
afgesloten door conform de wanden behandelde deuren; boven de deuren worden de palen verbonden door
gietijzeren bogen. Achter in elke box gietijzeren drinkbak en ruif.

Hoofdcategorie
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Rijksmonumentomschrijving**
POORT EN DOORGANG AAN HET VOORPLEIN. Tegen de uiteinden van stal en koetshuis c.a. geplaatste
toegangsomlijstingen, waarvan de zuidelijke nog in de oorspronkelijke vorm van vierkante bakstenen hekpijlers met
vierkante en rechthoekige verdiepte velden en natuurstenen afdekplaten (4e kwart 17e eeuw; de hekvleugels zijn
niet meer aanwezig) en de noordelijke, aansluitend op de tweede brug in de oprijweg aan de zijde van het bastion
en oorspronkelijk gelijk aan de zuidelijke, in het vierde kwart van de 19e eeuw of het eerste kwart van de 20e eeuw
tot poort verbouwd door het aanbrengen van een de pijlers verbindende boog in 17e-eeuwse stijl, met voor een
ophaalbrug bedoelde sleuven en een aan de bovenzijde in- en uitgezwenkt spijlenhek van twee vleugels met
vertakte pieken, dat door een tweezijdige bekleding met planken tot deur is gemaakt; bekronende zittende
natuurstenen wapenleeuwen uit de tijd van de verbouwing.
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Rijksmonumentomschrijving**
MUREN EN TRAPPEN MET BEELDEN EN BOLLEN VAN HET VOORPLEIN. Rondom het voorplein bakstenen walmuren
(aan de noordzijde) en keermuren (aan de west- en zuidzijde), in oorsprong nog daterende van voor de verwoesting
van het kasteel in 1673, waarin aan de noord- en westzijde toegangen naar een kelder onder het voorplein.
Deze muren bekroond door bakstenen, door pijlers met natuurstenen dekplaten gelede borstweringen, die via
concave verhogingen aansluiten bij de pijlers van de poort en de doorgang tegen de uiteinden van stal en en
koetshuis c.a. en aan de westzijde worden onderbroken door een stelsel van drie aaneengesloten trappen, waarvan
de middelste omhoog leidt naar de bovenste verdieping van de brug naar het hoofdgebouw en de zijtrappen omlaag
voeren naar het pad onderlangs het voorplein; de trappen zijn gevat tussen vier bakstenen pijlers met dekplaten,
waarvan de buitenste worden bekroond door zandstenen bollen en de binnenste door zandstenen beelden,
voorstellende allegorische vrouwenfiguren (waarschijnlijk 1678).
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Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
DUBBELE BRUG TUSSEN VOORPLEIN EN HOOFDGEBOUW. Drieboogsbrug over de binnengracht, opgetrokken van
baksteen, voorzien van natuurstenen onderdelen en bestaande uit twee verdiepingen, waarvan de onderste van het
lage pad onderlangs het voorplein naar het souterrain van het hoofdgebouw leidt en de bovenste via een trap vanaf
het voorplein naar de hoofdverdieping van het hoofdgebouw.
De twee bogen van de overwelfde onderbrug zijn gevat in de twee achterste bogen van de bovenbrug. Beide
verdiepingen zijn voorzien van ijzeren balusterleuningen. De brug is op stenen in de kruin van de middelste
bovenbogen gedateerd 1678.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333623
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82725/194

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
KLOKKESTOEL MET BEL. Op het voorplein links van de trappen een houten klokkestoel in de vorm van een paal met
uit- en ingezwenkte overhuiving, waarschijnlijk gemaakt voor de erin hangende bel die het opschrift draagt SOLI
DEO GLORIA - Ao 1728.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333624
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82725/154

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
ZONNEWIJZER OP HET VOORPLEIN. Op het voorplein in de as van de brug naar het hoofdgebouw een ringzonnewijzer op natuurstenen sokkel in Lodewijk XIV-stijl (omstreeks 1900).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333625
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82726/37

Complexnummer
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332530

Amerongen

Woonplaats*
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Provincie*
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Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
TWEE LANTARENS OP HET VOORPLEIN. Twee, een paar vormende, gebuikte en gekroonde lantarens, ieder
hangende in voluten die worden gedragen door een eveneens van voluten voorziene, getorste stang, alles van
smeedijzer (1e kwart 20e eeuw); elk op een afgeknot-kegelvormig betonnen voetstuk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333626
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82726/14

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
WALMUUR VAN HET PAD ONDERLANGS HET VOORPLEIN. Het aardwerk, waarop het pad onderlangs het voorplein is
gelegd, wordt aan de zijde van de binnengracht gesteund door een bakstenen walmuur, bekroond door ijzeren
balusterleuningen welke aansluiten op de onderbrug, die vanaf het pad naar het souterrain van het hoofdgebouw
voert (4e kwart 17e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333627
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82725/122

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*
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Provincie*
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Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
HEKKEN AAN HET PAD ONDERLANGS HET VOORPLEIN. In het verlengde van de noordelijke walmuur en zuidelijke
keermuur van het voorplein wordt het haaks daarop, onderlangs lopende pad afgesloten door smeedijzeren hekken
waarvan de rechte afsluiting wordt bekroond door een gekroond medaillon met a-jour initialen van de toenmalige
kasteelheer en -vrouwe (omstreeks 1700).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333628
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82725/110

Complexnummer
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332530

Amerongen
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Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
WALMUURTJES LANGS DE BINNENGRACHT. De noord- en zuidoevers van de binnengracht om het hoofdgebouw
hebben lage bakstenen muurtjes onder taluds. Deze walmuurtjes zetten zich voort tot even voorbij de concave
hoeken van het 'grand canal' (vermoedelijk omstreeks 1696).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333629
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82725/137

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*
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Provincie*

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
MUREN MET VAAS VAN DE OPRIT NAAST HET VOORPLEIN. Bakstenen, van overgekraagde verzwaringen en pijlers
met natuurstenen dekplaten voorziene keermuren langs de oprit en hiervan naar de tuin afdalende trap, bekroond
door borstweringen met rollagen en onderbroken voor een door hogere pijlers geflankeerde doorgang (voorheen van
hekvleugels voorzien).
Op een der pijlers een natuurstenen vaas met het opschrift Clemens. Op kelderniveau twee deuren en een
venstertje.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333630
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82724/24

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*
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Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

18

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
TWEE VAZEN IN DE BOULINGRINS IN HET ZUIDELIJKE PARKDEEL. Twee witmarmeren vazen met deksels in empirestijl op rechte zandstenen sokkels (1e helft 19e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333631
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82724/2

Complexnummer
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Amerongen
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Nr*
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14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
WATERBASSIN IN HET ZUIDELIJKE PARKDEEL. Een ronde natuurstenen vijverkom in de as van het pad tussen de
twee boulingrins.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333632
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82724/68

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen

Woonplaats*
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Utrechtse Heuvelrug
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Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
TWEE VAZEN OP HET L-VORMIGE GRASVELD IN HET ZUIDELIJKE PARKDEEL. Twee witmarmeren vazen met deksels
in empire-stijl op rechte natuurstenen sokkels (1e helft 19e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333633
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82724/36

Complexnummer
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332530

Amerongen

Woonplaats*
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Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
BEELD VAN DIANA in het zuidelijke parkdeel. Een zandstenen Dianabeeld (2e helft 18e eeuw, oorspronkelijk nis- of
hegbeeld) op niet-bijpassende sokkel in neo-Lodewijk XVI-stijl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 333634
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82723/154

Complexnummer
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332530

Amerongen

Woonplaats*
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Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Drostestraat

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
PAARDEGRAF. In het midden van een met buxus beplante rotonde in het zuidelijk parkdeel het door een steen met
inscriptie gemarkeerde graf van het lievelingspaard Uranus van de hier van 1918-1920 verblijvende Duitse exkeizerin. In dit graf is genoemd paard in 1935 bijgezet.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Functie

Pagina: 50 / 52

Monumentnummer*: 333635
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82723/125
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Amerongen
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20

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
HONDEGRAVEN. In de noordwestelijke hoek van het noordelijk parkdeel diverse door stenen met inscriptie
gemarkeerde hondegraven, waarvan de oudste gedateerd 1887.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 334176
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 januari 1990

Kadaster deel/nr:

82628/24

Complexnummer

Complexnaam

332530

Amerongen
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Gemeente*
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Utrecht

Straat*
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20
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Sectie*

Amerongen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3958 BK

Amerongen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
520

Rijksmonumentomschrijving**
PRIEEL. In het bos op het noordelijk parkdeel een 19e-eeuws houten prieel, dat tevens in gebruik was als
muziektent en waarvan de door halve zuilen gemarkeerde, ieder van een venster voorziene zijwanden schuin naar
binnen en het vlakke dak achterwaarts schuin naar beneden lopen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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