
Molen Oog in ’t Zeil - Al sinds de 1560 wordt het dorpsgezicht 
van Cothen bepaald door de Molen, oorspronkelijk was dat een 
standerdmolen. Deze brandde in 1869 af. Kort daarna werd er 
een nieuwe stenen stellingmolen gebouwd. Tot 1904 maalde 
de molen op de wind. In dat jaar kwam er hulpaandrijving op 
stoom bij en in 1930 zelfs op elektriciteit. Rond 1936 verdwenen 
de wieken, kap en stelling. Alleen de romp met aanbouwen 
bleef staan. In 1985 brandde de romp na laswerkzaamheden af. 
De molen kwam dat jaar in beheer van een stichting en werd in 
oude staat hersteld. Er is in de molen nog steeds meel te koop.

Kromme Rijn - Deze meanderende rivier vormt een ecologische 
verbindingszonde. De natuurvriendelijke oevers zijn teruggekeerd, 
waardoor oorspronkelijke flora en fauna weer kansen krijgen. In 
2008 is het Kromme Rijnpad gerealiseerd. Het pad loopt door tot 
de stad Utrecht.

De Watertoren van Werkhoven is door zijn vrije ligging in 
het landschap een beeldbepalend icoon. De witte toren werd 
gebouwd in 1935 in opdracht van de Waterleiding Zuid-Oost-
Utrecht. Het ontwerp is van het ingenieursbureau Mabeg uit 
Utrecht. De toren is 10,5 meter in het vierkant en 43 meter hoog. 
De toren is sinds 2008 een gemeentelijk monument. 

Kasteel Hardenbroek Ridderhofstad uit de 14e eeuw. In 1995 
is het kasteel gerestaureerd. De laatste bewoonster, Henriette 
Arnoldine barones van Hardenbroek - Snouck Hurgronje (1912-
1994), heeft het huis nagelaten aan haar zoon Francis Loudon.

Kasteel Leeuwenburg Deze buitenplaats werd in 1657 
gebouwd door Christiaan van Vianen in opdracht van de 
Utrechtse patriciër Gerard Zoudenbalch. Het blokvormige 
huis bestond uit drie verdiepingen en was omgracht. Via een 
stenen brug over de gracht kwam men bij de ingang op de 
eerste etage. Het huis is daarna met regelmaat van eigenaar 
gewisseld. In opdracht van Pieter de Beaufort vindt er in 1859 
een grootscheepse verbouwing plaats van Leeuwenburg.  
Daarbij werd de gracht zo goed als gedempt. Ook werd in 
de negentiende eeuw een deel van de tuin veranderd in 
landschapsstijl, waarbij aan de achterzijde van het huis een 
vijver werd gegraven. 
 
Landgoed Hindersteyn – Rhodesteyn Deze twee aaneen-
gesloten landgoederen strekken zich uit van de Gooyerdijk onder 
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Doorn tot aan de Kleidijk bij Cothen, met daartussen doorlopend 
de Langbroekerdijk. De omgrachting van het verdwenen kasteel 
Rhodesteyn is nog traceerbaar in het veld. Het schuin tegenover 
liggende kasteel Hindersteyn bestaat nog en is een erkende 
Ridderhofstad. Het huis werd van 1980 tot 1989 hersteld in de 
toestand van rond 1865 (pseudomiddeleeuws met neogotische 
kruiskozijnen). In de tuin bevinden zich een laat-20e-eeuwse 
slangenmuur en een monumentaal kassencomplex.

Kasteel Rhijnestein De vermelding van de naam Rhijnestein 
in 1248 maakt aannemelijk dat zich in dat jaar al een stenen 
gebouw aan de Rijn bevond. Rhijnestein kent een verleden 
waarin delen van het complex verscheidene malen werden 
neergehaald, weer opgetrokken en verbouwd. De westelijke, 
oude woontoren is nog origineel en stamt in elk geval van 
voor 1361. In de tweede helft van de 19e eeuw vond een 
symmetrische uitbouw plaats met een middendeel en een 
tweede, neogotische, toren. De tuin in Engelse landschapsstijl 
kreeg haar huidige vorm aan het einde van de 19e eeuw. 

Langbroekerwetering
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Start route
Schuin tegenover Het Oude Raedthuys oversteken (In de Bogerd). 
Aan het eind linksaf. Je loopt om de oude dorpsboomgaard heen 
(Ambachtspad); einde weg oversteken en rechtsaf. Je ziet Molen 
Oog in ’t Zeil. Ga voor café ’t Molentje linksaf de Kerkweg in. 
Je passeert de katholieke kerk St. Petrus en Paulus. Vervolg de 
Kerkweg (links een oude begraafplaats). In de bocht (voor huisnr 
38) het paadje rechtsaf tussen de paaltjes door. Volg na een 
aantal meter linksaf het Krommerijnpad (Rijnweide). Einde weg 
rechtsaf Kersenpaadje. Einde pad rechtsaf de Ossenwaard in 
Op nr 9 ligt Boerderij ‘De Bossewaard’ (Rustpunt). Op nr. 13 vind 
je kaasboerderij ‘De Brienenshof’. Direct na huisnr. 8 ga je door 
een klaphek rechtsaf het Kromme Rijnpad op (Ossenwaardpad). 
In de verte zie je de witte Watertoren van Werkhoven. Volg dit 
pad tot na het bruggetje over de Caspergauw. Op de asfaltweg 
(het Molenspoor) rechtsaf, brug over Kromme Rijn en vervolgens 
rechtsaf de parallelweg aanhouden. 

Na ca. 300 m. (voor de picknickbanken) de provinciale weg 
oversteken (wees voorzichtig!). Aan overzijde van de weg door 
het poortje rechts van de oprit van Kasteel Hardenbroek. Dit 
verharde pad volgen (bord ‘Streng verboden toegang’ negeren; 
geldt niet voor voetgangers). 1e pad rechts (ruim voor het kasteel), 
daarna dit pad linksaf blijven volgen tot aan het eind. Je komt nu 

Langs Kromme Rijn & Langbroekerwetering - ca. 11 km

Start en eindpunt: Het Oude Raedthuys, Dorpsstraat 21, Cothen

via een hek op de Langbroekerdijk. Ga rechtsaf. Na 200 mtr zie je 
links Kasteel Leeuwenburgh en rechts Molenstein.

Laat de Weerdesteindelaan rechts liggen. Een eindje verderop 
zie je rechts een landgoed met daarop Kasteel Hindersteyn. 
Je neemt het pad direct voorbij het kasteel (derde ingang) 
rechtsaf tussen twee betonnen ornamenten door. Je passeert 
een ijzeren hek en ziet het bordje Natuurparel Hindersteyn-
Rhodesteyn. Loop rechtdoor tot een T-splitsing; rechtsaf, volg 

dit pad tot je bij het hek aan het einde van het landgoed bent. 
Passeer deze poort en ga linksaf de verharde weg op (Kleidijk). 
Steek de provinciale weg over (Let op de auto’s hebben flinke 
snelheid!). Ga op de parallelweg linksaf tot in de bebouwde 
kom van Cothen. Je loopt parallel aan de Kromme Rijn. Op een 
rood-geasfalteerde kruising oversteken. Bruggetje over naar de 
Beukenlaan. Op T-splitsing rechts voor Kasteel Rhijnestein langs. 
Weg vervolgen (De Brink). Aan het einde van De Brink zie je rechts 
je startpunt Het Oude Raedthuys.

De Ossenwaard
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