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Informatie over gebied waar u tijdens de KNAC Herfsttocht doorheen rijdt 
 
Algemeen 
De start van de Herfsttocht 2018 is bij kasteel Doornenburg in Doornenburg. Deze locatie kent 
een boeiende historie en is onder meer gebruikt voor het opnemen van de TV-serie Floris 
waarin Rutger Hauwer de hoofdrol speelde. Vanaf de startlocatie voert de rit door de Over 
Betuwe.  
 
Bij Rhenen steken wij de Neder-Rijn over en vervolgen de Herfsttocht via de schitterende 
Utrechtse Heuvelrug. Wij rijden, voor een deel, door het gebied wat ook wel de Stichtse 
Lustwaranda wordt genoemd. Dit gebied wordt gekenmerkt door veel buitenplaatsen, 
landgoederen en kastelen. Wij passeren onder meer Kasteel Amerongen. Hier heeft de 
voormalige Duitse Keizer Willem II na de 1e wereldoorlog tijdelijk gewoond.  
Graaf Aldenburg Bentinck heeft hem toen, op verzoek van de toenmalige regering, onderdak 
geboden. Op 28 november 1918 heeft Keizer Willem II zijn troonsafstand getekend in dit fraaie 
kasteel.  
 
De lunch gebruiken wij op landgoed Zonheuvel te Doorn. Op dit landgoed staat het Maarten 
Maartenshuis. Dit huis is in 1903 in opdracht van mr. dr. J.M.W. van der Poorten Schwartz 
gebouwd; hij was een zeer vooraanstaand Nederlands schrijver, die schreef onder het 
pseudoniem Maarten Maartens. Zijn favoriete schrijftaal was de Engelse. In 1905 stond in zijn 
koetshuis een Engelse auto van het merk Humber waarmee hij graag over de Utrechtse 
Heuvelrug reed; het was de eerste auto in de gemeente Doorn. 
 
Na de lunch rijden we door het Langbroekergebied met zijn vele landgoederen en kastelen. Dit 
gebied is rijk aan historie. Het eerste buiten wat wordt gepasseerd is Huis Doorn. Keizer Willem 
II is vanuit kasteel Amerongen in mei 1920 verhuisd naar Huis Doorn. Voor de inrichting van 
Huis Doorn heeft hij van de Duitse regering toestemming gekregen om een keuze te maken uit 
de talloze kostbare meubels, schilderijen, zilver en porselein uit zijn paleizen in Potsdam en 
Berlijn. Uiteindelijk waren 59 treinwagons nodig om al het fraais naar Huis Doorn te brengen.  
 
Een belangrijk deel van de route voert ook over het traject van de eerste grensoverschrijdende 
autorally uit 1898 die onlangs opnieuw verreden is omdat de KNAC dit jaar 120 jaar bestaat. 
Uiteindelijk zullen wij eindigen in Restaurant “de Vier Balken” onder ‘de rook’ van Kasteel 
Haarzuilens. Baron van Zuylen, toen de bewoner van kasteel Haarzuilen, was destijds mede 
vormgever van de 120 jaar geleden gereden rit Parijs-Amsterdam. 
 
Achter in dit routeboek vindt u gedetailleerde informatie over alle kastelen en 
landgoederen, die u tijdens de KNAC Herfsttocht passeert. 
 
Route Parijs - Amsterdam anno 2018 en 1898 
Tijdens de KNAC Herfsttocht 2018 hebben we geprobeerd 
zoveel mogelijk een deel van de route van de dit jaar verreden 
KNAC Jubileumrit Parijs – Amsterdam na te rijden. Die wijkt 
overigens nogal af van de 120 jaar geleden gereden route. Op 
het kaartje kunt u zien welke route men 120 jaar geleden nam. 
Na een overnachting in Nijmegen gingen de deelnemers op 
zaterdag 9 juli 1898, met een gierpontje over de Waal. 
Vervolgens ging het richting Arnhem. Over een z.g. schipbrug 
gingen de deelnemers de Rijn over. Vervolgens richting Ede, 
Woudenberg en Scherpenzeel naar Utrecht. Vanuit Utrecht 
ging het via Breukelen naar Amsterdam. De finish was op de 
Omval, bij de cacaofabriek van Blooker. Een ere-toer door de 
stad bracht alle deelnemers naar het Paleis voor Volksvlijt, 
waar men de auto’s kon stallen voor de nacht. 
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Km's 
totaal

Km's 
tussen 
afstand

Routebeschrijving Bijzonder-
heden

Mijlen 
totaal

Mijlen 
tussen 
afstand

Vragen

Km's Km's Mijlen Mijlen

1 0,0 0,0 Na de start Rechtsaf Kasteel 
Doornenburg 0,0 0,0 Vraag 2 

+ 3

2 0,6 0,6 Kruising oversteken en direct Rechtsaf 0,3 0,3

3 0,9 0,3 Einde weg Rechtsaf 0,5 0,2

4 1,1 0,2 Linksaanhouden ( 60 km weg) 0,7 0,1

5 1,3 0,2 Scherpe bocht naar Rechts 0,8 0,1

6 9,5 8,2 5,9 5,1

7 10,6 1,1 Weg vervolgen 6,6 0,7

8 10,8 0,2 Einde weg, Linksaf 6,7 0,1

9 11,3 0,5 Einde weg, Linksaf 7,0 0,3

10 12,9 1,6 8,0 1,0

11 13,1 0,2 8,1 0,1

12 14,6 1,5 Op rotonde 2e afslag 9,0 0,9

13 15,4 0,8 Op rotonde 1e afslag 9,5 0,5

Totale afstand:  87,4 km / 54,3 mijlen

Proef "Autosilhouetten" bij de start
U krijgt 5 silhouetten van auto’s te zien, waarvoor u 2 minuten de tijd krijgt om merk en/of 
type te raden. Het eerste antwoord wat u geeft bij een silhouet is het antwoord dat geldt. 

Elk goed geraden silhouet levert 5 punten op.

Zet uw dagteller op " 0 "

KNAC Herfsttocht 6 oktober 2018 - Ochtend route
Start bij Kasteel Doornenburg, Kerkstraat 27, 6686 BS Doornenburg, tel.no. 06-19213919

Finish bij Landgoed "Zonheuvel", Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn, tel.no. 0343-473500
Aanwijzingen / regels: Zie elders in dit routeboek

Afkortingen: VKL = Verkeerslichten / VRW = Voorrangsweg / Ri. = Richting / DLW = Doodlopende weg

Bemmel

Lent

Bemmel



 

10 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Km's 
totaal

Km's 
tussen 
afstand

Routebeschrijving Bijzonder-
heden

Mijlen 
totaal

Mijlen 
tussen 
afstand

Vragen

14 15,5 0,1 Op kruising met VKL's Rechtsaf, Ri. "Arnhem" 9,6 0,1

15 15,6 0,1 Links voorsorteren en Linksaanhouden, Ri. 
"Beuningen" 9,7 0,1

16 16,1 0,5 Na groene brug bij VKL's Rechtsaf 10,0 0,3

17 16,2 0,1 Op kruising met VKL's Linksaf 10,1 0,1

18 17,2 1,0 Op rotonde 2e afslag 10,7 0,6

19 18,2 1,0 Op rotonde 2e afslag 11,3 0,6

20 18,8 0,6 Op rotonde 2e afslag 11,7 0,4

21 20,1 1,3 Op kruising Linksaf 12,5 0,8

22 23,8 3,7 14,8 2,3

23 24,4 0,6 Op kruising Rechtsaf, Ri. "Elst" 15,2 0,4

24 25,5 1,1 Linksaf, Ri. "Homoet" Landgoed 
Schoonderlogt 15,8 0,7

25 27,2 1,7 Op kruising Rechtdoor 16,9 1,1

26 31,0 3,8 Einde weg Linksaf 19,3 2,4

27 31,8 0,8 19,8 0,5

28 32,1 0,3 Op rotonde 1e afslag Ri. "Arnhem" (fiets) 19,9 0,2

29 33,0 0,9 Einde weg Linksaf 20,5 0,6

30 37,6 4,6 Einde weg Rechtsaf, Ri. "Opheusden" 23,4 2,9

Valburg

Homoet

Heteren
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Km's 
totaal

Km's 
tussen 
afstand

Routebeschrijving Bijzonder-
heden

Mijlen 
totaal

Mijlen 
tussen 
afstand

Vragen

31 37,7 0,1 1e Weg Linksaf, Ri. "Opheusden" 23,4 0,1

32 42,8 5,1 Rechtsaanhouden VRW 26,6 3,2

33 43,6 0,8 In bocht naar links, Rechtdoor
Romeinse 
toren "de 
Spees"

27,1 0,5

34 45,0 1,4 Linksaanhouden 28,0 0,9

35 46,4 1,4 28,8 0,9

36 46,9 0,5 Einde weg Rechtsaf en direct….. 29,1 0,3

37 46,9 0,0 Op rotonde 2e afslag 29,1 0,0

38 47,2 0,3 Op rotonde 2e afslag 29,3 0,2

39 47,4 0,2 Op rotonde 2e afslag 29,4 0,1

40 47,7 0,3 Op rotonde 1e afslag, Ri. "Rhenen" 29,6 0,2

                       Vanaf dit punt volgt u de route d.m.v. kaartlezen.                                                                                                         
Kaarten zijn op schaal 1:50.000. U volgt vanaf de START (rechtsonder op de 1e kaart) de rode 
pijlen. Van punt A rijdt u naar punt B. Op de 2e kaart van B naar C. Op de 3e kaart van C naar 
D. Op de 4e kaart van D naar E (= finish / lunch). De totale afstand is 39,7 km.                                                                                     
Met het KNAC liniaaltje (schaal 1 op 50.000) is 1 cm op de kaart 500m. / 2 cm is 1.0 km.

Kesteren

Zie volgende bladzijden 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Geniet van uw lunch op Landgoed Zonheuvel 
met het Maarten Maartens Huis 

 

 
 

 

87,4 0,0 Landgoed 
Zonheuvel 54,3 0,0

Vraag   
13 + 14 

+ 15
FINISH  - Graag parkeer aanwijzingen opvolgen  - Wedstrijdformulier 1 bij KNAC tafel 

inleveren

 
U kunt vanaf 12:45 uur weer van start voor de middagroute. 

 
A.u.b. niet later dan 13:30 vertrekken ! 
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Km's 
totaal

Km's 
tussen 
afstand

Bolletje - 
Pijltje Aanwijzingen Bijzonder-

heden
Mijlen 
totaal

Mijlen 
tussen 
afstand

Vragen/ 
foto's

Km's Km's
Bolletje is waar u 

vandaan komt - Pijl is 
waar u naar toe gaat

Mijlen Mijlen

1 0,0 0,0 Bij uitgang Landgoed "Zonheuvel", LET OP 
FIETSERS - LINKS + RECHTS 0,0 0,0

2 0,5 0,5 0,3 0,3

3 1,8 1,3 Op 2,1 km 
Huis Doorn 1,1 0,8 Vraag       

1 + 2

4 3,4 1,6

Bij 4,6 km = Kasteel 
Moersbergen / 5,3 
km Leeuwenburg / 

5,7 km 
Bomenmuseum

2,1 1,0

5 6,5 3,1 4,0 1,9

Vanaf hier 
begint de 

foto 
herkenning

6 7,7 1,2 4,8 0,7

7 8,4 0,7 Kasteel 
Sterkenburg 5,2 0,4 Vraag 3

8 9,4 1,0
Op 10,8 km 

Kasteel 
Beverweerd

5,8 0,6 Vraag              
4 + 5

9 11,8 2,4 7,3 1,5

10 11,9 0,1 7,4 0,1

Zet uw dagteller op " 0 " bij uitgang 
Landgoed "Zonheuvel"

KNAC Herfsttocht 2018 6 okt. - Middag route

Proef "ballen en manden" bij her-start na de lunch
U krijgt 1 tennisbal uitgereikt bij aanvang van de proef. Er zijn 3 manden, waarin u de bal kunt werpen: een 
gemakkelijke, een gemiddelde en een moeilijke. De mogelijke scores zijn resp. 10, 20 en 30 punten. De 

bijrijder dient de bal in de mand van keuze te werpen, zittend op de bijrijdersstoel (dus niet gaan staan in 
een cabrio). De tijd, die u hiervoor krijgt is 30 seconden. Voor linksgestuurde auto’s staan de manden aan 

de rechterzijde en voor rechtsgestuurde auto’s aan de linkerzijde.

Start bij Landgoed "Zonheuvel", Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn, tel.no. 0343-473500

Aanwijzingen / regels: Zie elders in dit routeboek
Afkortingen: VKL = Verkeerslichten / VRW = Voorrangsweg / Ri. = Richting / DLW = Doodlopende weg

Finish bij Restaurant "de Vier Balken", Brinkstraat 3, 3455 SK Haarzuilens, tel.no. 030-6771268

Totale afstand:   75,6 km / 47,0 mijlen

Doorn
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Km's 
totaal

Km's 
tussen 
afstand

Bolletje - 
Pijltje Aanwijzingen Bijzonder-

heden
Mijlen 
totaal

Mijlen 
tussen 
afstand

Vragen/ 
foto's

11 12,8 0,9 7,9 0,6

12 13,7 0,9 8,5 0,6

13 14,1 0,4 8,7 0,2

14 14,4 0,3 8,9 0,2

15 16,2 1,8 10,0 1,1

16 17,1 1,0 10,6 0,6

17 18,1 1,0 11,2 0,6

18 20,4 2,3 12,7 1,4

Vanaf hier 
stopt de 

foto 
herkenning

19 21,1 0,7
Op 22,4 km 
Landgoed 

Wickenburgh
13,1 0,4 Vraag 6

20 23,0 1,9 14,3 1,2

21 23,7 0,7 14,7 0,4

22 24,2 0,5 15,0 0,3

23 25,1 0,9 15,6 0,6

Werkhoven

't Goy

't Goy

DLW
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Km's 
totaal

Km's 
tussen 
afstand

Bolletje - 
Pijltje Aanwijzingen Bijzonderhede

n
Mijlen 
totaal

Mijlen 
tussen 
afstand

Vragen/ 
foto's

24 26,2 1,1 16,3 0,7

25 27,3 1,1 17,0 0,7

26 28,5 1,2 17,7 0,7

27 33,9 5,4 21,1 3,4

28 34,5 0,6 21,4 0,4

29 35,4 0,9 22,0 0,6

30 36,5 1,1 22,7 0,7

31 36,9 0,4 22,9 0,2

32 37,6 0,7 23,4 0,4

33 37,8 0,2 23,5 0,1

34 38,8 1,0 24,1 0,6

35 44,6 5,8 27,7 3,6

36 44,9 0,3 27,9 0,2

Schalkwijk

Tull in 't Waal

Nieuwegein

Uitweg
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Km's 
totaal

Km's 
tussen 
afstand

Bolletje - 
Pijltje Aanwijzingen Bijzonderhede

n
Mijlen 
totaal

Mijlen 
tussen 
afstand

Vragen/ 
foto's

37 45,1 0,2 28,0 0,1

38 47,8 2,7                       (links van u) 29,7 1,7

39 48,9 1,1 30,4 0,7

40 49,5 0,6 30,8 0,4

41 51,8 2,3 32,2 1,4

Verder bij VERVOLG

= Ri. Blindeweg

= Ri. Slotlaan

= Ri. N228

= Ri. Achtersloot

= Ri. Heemraadlaan VERVOLG

START

Vanaf hier wordt de route gereden volgens het "Strippenkaart" systeem .                                                    
De route wordt als een rechte lijn verbeeld. Hij wordt van onderen naar boven "gelezen". Aan beide zijden van de lijn (de 

route dus) zijn streepjes getekend, die de wegen, die NIET moeten worden ingereden, aangeven. Ergo, de wegen, die men 
links of rechts moet laten liggen. Alle doorgaande wegen tellen mee. Ook die met inrijverbod of eenrichtingsverkeer. 

Doodlopende wegen en op- en afritten naar b.v. P-terreinen tellen NIET mee. Rotondes gelden als kruisingen, waar men 
ook wegen links- of rechts "laat liggen"

= Ri. Polderweg

= Ri. De Joncheerelaan

= Ri. Dorpsstraat

= Ri. Breudijk

FINISH ( P-terrein)



Kasteel Doornenburg is vooral bekend van de te-
levisieserie Floris uit de jaren ’60 met Rutger Hauer
in de hoofdrol. Het kasteel had tot 2015 de laatste
kasteelboerderij die nog functioneerde. In de 9e eeuw
is al sprake van een nederzetting de Dorunburc. 

In 1296 zou volgens de overlevering Gijsbrecht van
Amstel, medeplichtig aan de moord op de Hollandse
graaf Floris V naar Doornenburg zijn vertrokken. Na
het bombardement door de geallieerden in 1945, is
het kasteel herbouwd. Het kasteel fungeerde als
hoofdkwartier van de Duitsers.

Kasteel Amerongen kreeg, na te zijn afgebrand
door de Fransen, zijn huidige uiterlijk aan het eind van
de zeventiende eeuw. Het!sober gedecoreerde huis
is vrijwel vierkant. Bijzonder is toegangsbrug: een
loopvlak gaat naar het souterrain en een tweede naar
de bel-étage. 
De onderste brug was voor het personeel, de boven-
ste voor de familie en de gasten. Eén van de bekend-
ste bewoners is de Duitse Keizer Wilhelm II. Na de
(verloren) Eerste Wereldoorlog krijgt de keizer politiek
asiel in Nederland en graaf van Aldenburg Bentinck
verleent hem onderdak. Hij verblijft er anderhalf jaar
en ondertekent er zijn troonsafstand.

Zuylestein kent een historie van ruim 600 jaar. Zeer
kort samengevat zag deze enerverende historie er als
volgt uit. In 1381 tot 1383 vinden we het kasteel
beleend aan Jan van Zuylen. 
In 1630 koopt Prins Frederik Hendrik het kasteel en
laat het grondig verbouwen in de vorm die het tot
1945 behouden heeft. In 1640 geeft hij het kasteel
aan zijn bastaardzoon Frederik, die zich dan van
Nassau-Zuilenstein gaat noemen. In 1945 werd het
kasteel gebombardeerd door de geallieerden en in de
jaren ‘50 afgebroken. Tussen 1981-1983 werd vlakbij
de plek van het vroegere kasteel een nieuw hoofdge-
bouw opgetrokken.

OmschrijvingKasteel Doornenburg

Kasteel Amerongen

Landgoed Zuylenstein
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Overzicht van locaties die gepasseerd worden 
Op de volgende pagina’s vindt u de beschrijving van de vele, vaak zeer mooie, Landgoede-
ren, Kastelen en Buitenplaatsen die tijdens de KNAC Herfsttocht gepasseerd dan wel door-
kruist worden. Helaas is niet iedere Buitenplaats vanaf de openbare weg zichtbaar! 
Met deze beschrijvingen willen wij u een mooie achtergrondschets geven van de omgeving
van de KNAC Herfsttocht 2018.



Het huis Broekhuizen komt voor het eerst voor 
in een lijst van leenmannen van de Domproost uit
1393. Van die oorspronkelijke woning zijn geen spo-
ren meer bekend. Het huis, inclusief oranjerie, is in
1794 opnieuw gebouwd door de toenmalige eigenaar
en grondlegger voor het landgoed Broekhuizen, Cor-
nelis Jan van Nellesteyn. 
Bij de herbouw na de brand in 1906 zijn zoveel mo-
gelijk details van het kasteel in ere hersteld. Het
koetshuis met voormalige paardenstallen dateert van
1897 en is gebouwd onder Ridder Pauw van Wiel-
drecht. Deze familie bezit het huis nog steeds.!!!

In de dertiende eeuw werd Sandenburg als woon-
toren gebouwd, een van de vele langs de Langbroe-
kerwetering.!In 1792 werd het gekocht door Gijsbert
van Lynden. Daardoor kreeg deze Gelderse edelman
toegang tot de Utrechtse Ridderschap. 
Andere Van Lyndens kochten het nabijgelegen Lu-
nenburg. Gijsberts erfgenamen verbouwden het kas-
teel, en het landgoed groeide door aankoop en
vererving. Recent zijn alle gebouwen gerestaureerd.
Van de tuinschuur is een woning gemaakt en de voor-
malige veestal, de oranjerie en het koetshuis zijn nu
kantoorruimtes. Het hoofdhuis wordt nog steeds be-
woond door de familie Van Lynden van Sandenburg.!

Oorspronkelijk stond op het grondgebied van Dart-
huizen een hofstede, De Bonen. Deze werd in 1834
herbouwd en was onderdeel van landgoed Broekhui-
zen. In 1918 werd op de plek van de gesloopte boer-
derij het huidige landhuis gebouwd, verhoogd zodat
er uitzicht was op de omliggende boerderijen, bos en
weilanden.!
Op het terrein van Darthuizen staat tevens een
schaapskooi, die na een brand in de jaren ‘30 van de
20ste eeuw in dezelfde vorm is teruggebouwd. In de
buurt van de schaapskooi staat de voormalige dienst-
woning, die in 1998 geheel is vernieuwd.

Van origine was De Hoogstraat een hofstede in
Darthuizen. In 1808 werd De Hoogstraat gekocht door
de eigenaar van landgoed Broekhuizen, C.J. van Nel-
lesteijn. Zijn zoon liet waarschijnlijk begin 19e eeuw
een landhuis op de plek van de hofstede bouwen.!
In 1835 kwam De Hoogstraat in bezit van de Amster-
damse professor J. van Hall. 
Hij liet een park rond het huis aanleggen en kocht
grond ten noorden van de Rijksstraatweg aan.! In
1914 kocht papierfabrikant P. Schmidt van Gelder een
stuk van het noordelijke deel en bouwde daar tussen
1914 en 1915 een landhuis met poortgebouw: het hui-
dige De Hoogstraat. Momenteel is het in gebruik als
asielzoekerscentrum.!

Omschrijving

Kasteel Sandenburg

Buitenplaats Darthuizen!

Buitenplaats De Hoogstraat
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Kasteel Broekhuizen



Landgoed Maarsbergen is voortgekomen uit een
12de-eeuwse uithof van de Norbertijner abdij te Berne
na een schenking van ridder Fulco.""
Na de Vrede van Munster in 1648 confisqueerden de
Staten van Holland de proostdij en verkochten het
landgoed in 1656 aan de Amsterdamse zakenman
Samuel de Marez. Voor het toen ongelofelijke bedrag
van 2 ton guldens liet hij het huis verbouwen en een
formele tuin aanleggen. 
Het ontwerp van de tuinpaden is vermoedelijk gedaan
door de latere hofarchitect van de Oranjes die op het
landgoed woonde: Christiaan Janse van Staden. In
1804 kocht mr. J.A. du Bois landgoed Maarsbergen
en liet het kasteel vervolgens ingrijpend verbouwen
en vergroten in neogotische stijl. 
In 1930 volgde wederom een grote verbouwing, waar-
bij getracht werd het kasteel zijn oorspronkelijke ver-
schijningsvorm terug te geven met twee ronde
hoektorens. Karel Antonie Godin de Beaufort kocht
het huis in 1882 en sindsdien is het familiebezit ge-
bleven. Zijn kleinzoon was autocoureur en reed 31
GP’s in de Formule 1. Hij overleed in het harnas op
de Nürburgring, waarmee deze tak van het geslacht
in mannelijke lijn uitstierf.

Op de gronden van Landgoed Anderstein stond
vroeger de hofstede Uilegat. Deze boerderij behoorde
tot de bezittingen van Kasteel Maarsbergen. 
Rond 1852 werd het Uilegat gesloopt en vervangen
door een groter boerderijcomplex, met de naam An-
derstein. 
Het huidige landhuis dateert van 1913. Tot 1985 fun-
geerde het landgoed als melkveehouderij en kaas-
handel, tegenwoordig als golfclub. Het in 2000
gerenoveerde koetshuis is in gebruik als kantoor-
ruimte.!

Buitenplaats Stameren inclusief koetshuis, stal en
woning is in 1904-1905 gebouwd door Willem Gerrit
Wendelaar, commissionair in effecten te Amsterdam.
Door het weidse uitzicht stond het huis bekend als
‘Waal- en Braailust’. 
In de jaren 1930 werd Stameren een hotel en in de
jaren 1960 ging een herstellingsoord. Nu is het pand
met een chaletachtige uitstraling in gebruik als kan-
toor annex woning.!!

OmschrijvingKasteel en landgoed Maarsbergen

Landgoed Anderstein

Landgoed Stameren
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In 1906 liet het echtpaar Blijdenstein-van Heek op
de heide bij Maarn een park aanleggen met op een
kunstmatige heuvel het theehuis ‘De Verrassing’. 
Het huidige witgepleisterde landhuis verving in 1915
het theehuis. Opvallend is de halfronde porticus met
de vier kolossale ionische zuilen, vergelijkbaar met
het Witte Huis in Washington. 
Huis te Maarn is nog steeds in bezit van de stichters-
familie en heeft altijd haar oorspronkelijke functie be-
houden.!

In 1836 werd buitenplaats Zonheuvel aangelegd.
Na de bouw van een nieuw landhuis in 1902, geïnspi-
reerd op kasteel Zuylestein, werd het oude buitenhuis
‘Klein Zonheuvel’ genoemd. 
Vanaf 1924 heet het huis het Maarten Maartenshuis
vernoemd naar de oprichter en eerste bewoner. Maar-
ten Maartens was het pseudoniem van schrijver
J.M.W. van der Poorten Schwartz die in het Engels
publiceerde. 
In het poortgebouw, deels ingericht als stallen, stond
naast paard en wagen, ook een Humber. 
Na een functie als centrum voor jeugdwerk is het te-
genwoordig een conferentieoord.!!

Huis Doorn is vooral bekend als de voormalige re-
sidentie van de Duitse Wilhelm II. Waarschijnlijk is het
eerste kasteel Doorn eind 1200 gebouwd, al rond het
jaar 800 stond echter op deze plek een boerenbedrijf.
In 1919 werd Huis Doorn gekocht door keizer Wilhelm
II die uit Duitsland was gevlucht. Hij liet maar liefst 59
treinwagons met bezittingen uit Duitsland overkomen
om Huis Doorn in te richten. Vanwege ruimtegebrek
is een groot deel opgeslagen in een depot. De keizer
mocht autorijden in een straal van 30 km, en deed dat
in zijn lievelingsauto, een Mercedes-Benz 770 K Pull-
man cabriolet F. Hij woonde er vanaf 1920 tot zijn
overlijden. Zijn mausoleum bevindt zich in het park. 

Kasteel Moersbergen gaat terug op een 16de
eeuwse ridderhofstede, waarschijnlijk is het kasteel
ouder. Ondanks of wellicht door talrijke verbouwingen
heeft het kasteel een middeleeuws uiterlijk. 
Het kasteel staat middenin een slingervijver die het
centrum vormt van een landschapspark. Door het
huis loopt een zichtas van de oprijlaan tot een weide
aan de andere zijde van het huis.

OmschrijvingLandgoed Huis te Maarn

Landgoed Zonheuvel (Maarten Maartenshuis)
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Kasteel Leeuwenburg dateert uit het derde kwart
van de 17de eeuw. Eind 18de eeuw kreeg het huis
het huidige aanzien waarbij er veel is bijgebouwd,
zoals een theekoepel, tuitkoepel en koetshuis. 
Zoals de naam doet vermoeden staan er diverse ste-
nen leeuwen in de tuin.! 
Tot 1859 heette het huis Spruytenburg.!

De familie Van Wulven behoorde tot de ministerialen-
stand en heeft waarschijnlijk een rol gespeeld in de
ontginningen in zuidoost Utrecht. Rond 1260 bezaten
ze een kasteel in Langbroek, Sterkenburg, dat een
vijfhoekige vorm had.!
De karakteristieke ronde toren, met muren van 2,5 m
dik, is daar wat later aan toegevoegd. Het kasteel had
ook een voorburcht, waar in 1626 een nieuwe poort
werd neergezet. 
Het kasteel bracht zijn eigenaren weinig geluk: som-
mige families stierven uit, niet lang nadat ze Sterken-
burg hadden geërfd, andere gingen failliet. 
In de achttiende eeuw werd het kasteel ingrijpend
veranderd door de Utrechtse regentenfamilie Van
Westrenen. Deze familie bouwde een nieuwe woon-
vleugel, met daarin een grote zaal en kamers met
luxe behang. 
Een eeuw later brak de toenmalige eigenaar weer
een middeleeuws bouwdeel af om dat te vervangen
door een moderne vleugel.!!

Kasteel Beverweert was oorspronkelijk een middel-
eeuwse woontoren en is in de loop der eeuwen uit-
gegroeid tot een neogistisch vierkant woonkasteel.
In 1867 werd het koetshuis gebouwd en later ver-

bouwd tot meisjespaviljoen toen een onderwijsinstel-
ling in kasteel Beverweert was gevestigd. 
Bij Beverweert horen dan elf boerderijen, herkenbaar
aan hun okergele, groene en rode luiken. Het land-
goed beslaat bijna 420 hectare grond.!

OmschrijvingKasteel Leeuwenburg

Kasteel Sterkenburg
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Landgoed Wickenburgh is een landgoed waarvan
de geschiedenis teruggaat tot het jaar 1300. Sinds
1741 is het in bezit van de familie Wttewaall. Rond
1860 is het landhuis verbouwd naar de vorm die het
nu heeft. 
In het gebouw bevinden zich nog allerlei historische
details, zoals een marmeren vloer en lambrisering uit
de achttiende eeuw en hier en daar nog balkenlagen
uit de zeventiende eeuw. In 2012 is het landgoed
weer in de volle glorie van 1860 hersteld.!!

Kasteel De Haar is misschien al in de twaalfde
eeuw als mottekasteel gebouwd. Een motte is een
kunstmatige heuvel, waar vaak een versterkte toren
stond. Die toren is waarschijnlijk in de eeuwen daarna
uitgebreid met torens en woonvleugels. "
Na 1641 werd het kasteel niet meer permanent be-
woond en het verval zette in. In 1890 verkeerde het
kasteel in slechte staat."Pierre Cuypers en zijn zoon
Joseph restaureerden de nog bestaande middel-
eeuwse gedeeltes van het kasteel. 
De ingestorte en verdwenen bouwdelen werden her-
bouwd en "Henri Copijn legde de tuin rondom het kas-
teel aan. Om hiervoor ruimte te maken, werd het oude
dorp Haarzuilens verplaatst.!
Al drie generaties ontvangen de baron en barones
Van Zuylen op het kasteel internationale filmsterren,
adel, koninklijke gasten, schrijvers en kunstenaars,
zoals Brigitte Bardot, Roger Moore, Joan Collins.

OmschrijvingLandgoed Wickenburgh

Kasteel De Haar
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