9

1
8

7

6

10
1
2

5
3

Start

4

Wa n d el ro u te

Renswoude

7km

Door kasteelpark Renswoude, over de Grebbelinie en langs fort Daatselaar

s

zie beschrijving

Kasteelpark Renswoude ligt aan de rand van de Gelderse
Vallei. Het is een fraai afwisselend park met een grote
cultuurhistorische en natuurlijke rijkdom. In het kasteelpark
staan oude loofbomen met een gemiddelde leeftijd van 150
jaar. Op de bosbodem groeien veel stinsenplanten en langs
de slotgracht groeien adderwortel en wilde kievitsbloem.
Het bos is rijk aan reeën en vogels.
Startpunt
Parkeerplaats Grebbelinie, aan de Arnhemseweg bij de rotonde
tegenover Kasteel Renswoude
Openbaar vervoer
Bushalte Kerklaan in Renswoude (t.h.v. Dorpsstraat 11). Loop het
laantje langs Dicky’s Theeschenkerij in. Sla voor het oude hek
rechtsaf, richting de koepelkerk. Vervolg de route vanaf punt 7.
Honden
Aangelijnd toegestaan.
Horeca
Dicky’s Theeschenkerij, Dorpsstraat 11 in Renswoude.
www.dickys-theeschenkerij.nl. Unieke theetuin met gezellige
zitjes en cadeaushop. Veel eigen gebakken producten, zoals
appeltaart, chocoladetaart en scones. Open: dinsdag t/m
zaterdag van april t/m oktober.
Route
Vanaf de parkeerplaats loopt u richting het Grand Canal.
U steekt bij het zebrapad de Arnhemseweg over en neemt
het pad rechts het bos in. Bij de T-splitsing loopt u linksaf
richting de oprijlaan.

1 Kasteel Renswoude
Eind veertiende eeuw stond op deze plek al een middeleeuws
slot. In 1654 liet Johan van Reede het huidige kasteel bouwen.
De voorkant van het kasteel is gebouwd in de stijl van een
middeleeuws kasteel, met kruisvensters en rode luiken. Ook de
midden- en hoektorens vallen op. De achterkant van het kasteel
vertoont alle kenmerken van het Hollands classicisme. Kasteel
Renswoude wordt particulier bewoond en is niet te bezoeken.
Voor het kasteel neemt u het pad dat links langs de

kasteelgracht loopt. Vervolgens direct het pad rechts nemen.
Neem het eerstvolgende pad linksaf.

2 Kasteelpark
Het kasteelpark is oorspronkelijk aangelegd in de Hollands
classicistische stijl. Rond 1700 is het gewijzigd in Franse
barokstijl waarbij kenmerkende elementen als rechte lanen,
het Grand Canal en een sterrenbos zijn aangelegd. Tussen
1816 en 1818 is het park gemoderniseerd in de Engelse
landschapsstijl, vermoedelijk door J.D. Zocher sr. Hierbij zijn
veel rechtlijnige elementen omgevormd in glooiende en
gebogen lijnen. De rechte buitengracht rond het kasteel is
vergraven tot een grote gebogen waterpartij. De rechthoekige
bospartijen werden omgevormd tot glooiende gazons met
boomgroepen. Het besloten park werd opengebroken, zodat
ook het omringende landschap visueel een deel van het park
kon worden. In het huidige park zijn beide stijlen nog goed
herkenbaar. Het park aan de voorkant van het kasteel bevat nog
de meeste barokelementen, zoals lanen en het Grand Canal.
Sla op de kruising rechtsaf. Negeer het zijpad naar rechts. Vanaf
hier heeft u een mooi uitzicht op de zijkant van het kasteel.

3 Bloemstuk
In het centrum van het grasveld stonden vroeger exoten
en solitairen. Een paar jaar geleden is een tweetal ceders
aangeplant. Over 150 jaar zijn deze bomen uitgegroeid tot
machtige reuzen. Fraai zijn de natuurstenen tuinvazen en
banken rondom de ronde kom.
Neem op de splitsing het pad naar rechts. Sla op de volgende
T-splitsing voor de sloot het pad naar rechts in. Even verderop
heeft u rechts een mooi uitzicht op de achterkant van het
kasteel en links richting de Gelderse Vallei.

4 Achterkant kasteel
Het park aan de achterzijde van het kasteel is met de grote
vijverpartij en solitaire bomen landschappelijk ingericht.
Vanaf dit punt heeft u zicht op het kampenlandschap. Zo
zag de Gelderse Vallei er vroeger uit: meanderende beken,
elzensingels, houtwallen en kleine ronde weilanden. Vanuit
het kasteel loopt via dit punt een zichtlijn naar het open
landschap. Het lijkt alsof u hier tegen een heel ander kasteel
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aankijkt. De witte statige achterkant van het kasteel is destijds
gebouwd volgens de ‘stadse’ stijl van de nouveau riche.
Ga op de splitsing naar rechts en daarna direct links.
Vervolgens slaat u rechtsaf over het bruggetje. Op de splitsing
weer rechtsaf, u loopt voor de duiventoren langs.

5 Duiventoren en parkbos
De duiventoren staat aan het eind van een zichtas ten westen
van het kasteel. Duiven werden gehouden voor het vlees.
Daarbij is duivenmest van hoge kwaliteit. Het werd gebruikt
om de omliggende gronden mee te bemesten. In het parkbos
achter het kasteel staan majestueuze beuken en eiken, waarvan
sommigen ouder zijn dan 100 jaar. Het heeft een ondergroei
van rododendrons en hulst.

Deze komt uit op de Arnhemseweg. U volgt deze weg richting
de rotonde en slaat hier rechtsaf (Barneveldsestraat). Na 1 km
bij de Wittenoordseweg rechtsaf een onverhard pad op. Vanaf
hier volgt u de geelrode markering van het Streekpad Utrecht.
U loopt over de Grebbeliniedijk.

8 Grebbeliniedijk
De Grebbelinie is in de 18e eeuw aangelegd op de overgang
van Heuvelrug naar de Vallei. Het is een verdedigingslinie.
Door de Vallei onder water te zetten, kwam de vijand uit het
oosten voor een onneembare waterlinie te staan. Na de Tweede
Wereldoorlog is de linie buiten gebruik geraakt en heeft de
natuur de linie ‘in gebruik’ genomen. Het vormt inmiddels
een belangrijke ecologische verbindingszone. Kijk voor meer
informatie op www.grebbelinie.nl

Bij de splitsing gaat u rechtsaf.

Nadat u een weg bent overgestoken, loopt u rechtdoor over
een asfaltweg en na 150 meter loopt u de dijk weer op.
Na ongeveer 1 km komt u bij fort Daatselaar.

6 Roekenkolonie
Rechts van het pad hoog in de bomen zitten veel roekennesten.
De kans is groot dat u de vogels ook hoort, want ze zijn bijzonder luidruchtig. Roeken behoren tot de kraaiachtigen en zijn te
herkennen aan de ‘broek’ die ze aanhebben. Het bovendeel van
de poten is met veren bekleed. Ze leven in kolonies: nesten die
dicht bij elkaar in de bomen worden gebouwd.

9 Fort Daatselaar
Waar de Groeperkade en de Slaperdijk samenkomen, lig Fort
Daatselaar. Dit onderdeel van de Grebbelinie is aangelegd in
1799. De belangrijkste taak was het verdedigen van de damsluis
die in de Lunterse Beek achter het fort ligt.

Neem het eerste pad links en loop door het hek. Direct na het
hek slaat u linksaf, richting de kerk. Voor een kopje thee kunt
u eerst rechtdoor richting Dicky’s Theeschenkerij.
N.B. Als u de route wilt inkorten, kunt u het hek negeren en
het pad langs het kasteel te blijven volgen. Neem de eerste
afslag links. U komt terug bij de Arnhemseweg.

7 Koepelkerk
De koepelkerk in Renswoude dateert uit 1639. Het fraaie
gebouw is een zeldzaam voorbeeld van Hollands classicistische
kerkenbouw. Het is één van de eerste kerken die in Nederland
gebouwd is na de Reformatie. Het gebouw is ontworpen door de
beroemde bouwmeester Jacob van Campen, die ook het Paleis
op de Dam in Amsterdam heeft gebouwd.
Loop rechts langs de kerk. Eerste straat rechtsaf (Kerkstraat).

Het pad buigt hier naar links. Na ongeveer 200 meter gaat u
rechtsaf over een bruggetje langs een informatiepaneel van
Staatsbosbeheer. U steekt na ca. 1,5 km de Fliertse Beek over.
Na 30 meter gaat u rechtsaf. Volg pad aan de rechteroever
van het Grand Canal.

10 Grand Canal met uitzicht op Kasteel Renswoude
Het Grand Canal maakt onderdeel uit van het kasteelpark. Het
kanaal is rond 1700 gegraven, toen de tuin werd omgevormd
in de Franse barokstijl. Het kanaal is 700 meter lang en vormt
een ‘natte’ zichtas. Het kanaal is mede door zijn lengte uniek
in Nederland. Als u op de kop van het kanaal staat, ziet u een
prachtige weerspiegeling van het kasteel in het water. De dijk
langs het Grand Canal maakt deel uit van de Grebbelinie. Het
Grand Canal wordt in het najaar van 2010 gebaggerd.
Het Grand Canal eindigt bij de Arnhemseweg. Links ligt de
parkeerplaats.
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