
De Theehuiswandeling is een rondwandeling 
over het landgoed Rhijnauwen van ongeveer 
één kilometer. Het Theehuis Rhijnauwen is 
het begin- en eindpunt van de wandeling.

Welkom op de 
landgoederen Rhijnauwen 

en Amelisweerd! 
Vanuit het Theehuis Rhijnauwen zijn drie wandelingen 
beschreven met tekst en een kaart: 

  de Theehuiswandeling  1 kilometer

  de Seizoenswandeling  3 kilometer

  de Waterliniewandeling  5 kilometer

De landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd liggen aan 
de oostkant van Utrecht, tussen Utrecht en Bunnik in. Ze 
zijn tezamen ongeveer 300 hectare groot en bestaan uit 
bos, weide, akkers en boomgaarden. Tot de landgoederen 
behoren acht landbouwbedrijven. Op deze bedrijven wordt 
hoofdzakelijk melkvee gehouden. Het is een uniek gebied 
met haar goed bewaard gebleven erfenis uit het verleden, 
bestaande uit landhuizen en parkbossen. Het is ook uniek 
vanwege de vele planten- en diersoorten die in het gebied 
voorkomen. De landgoederen zijn gelegen op het grond-
gebied van de gemeente Bunnik maar zijn in eigendom en 
beheer bij de gemeente Utrecht.

Deze folder is gemaakt door het Buitenbureau in opdracht 
van Theehuis Rhijnauwen. Het Theehuis Rhijnauwen is 7 
dagen per week open, het hele jaar door. Openingstijden 
zijn 11.00 tot 20.30  uur en in het weekend 10.30 tot 20.30 
uur. Het Theehuis is gemakkelijk te bereiken met auto en 
met openbaar vervoer. 

 
Theehuis Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 16
3981 HH Bunnik
Telefoon 030-6561285
www.theehuisrhijnauwen.nl

THEEHUISWANDELING

De wandelingen lopen over de 3 aaneengesloten land-
goederen Rhijnauwen, Oud-Amelisweerd en Nieuw-
Amelisweerd. Alle wandelingen zijn geschikt voor rolstoe-
len en kinderwagens.
 

Rhijnauwen 
De naam Rhijnauwen is waarschijnlijk afgeleid van 
“auwen”, een oud woord voor de natte weidegronden 
langs de Rijn. Het landgoed stamt uit de 13de eeuw. 
Het is tot 1919 particulier bezit geweest, toen werd het 
gekocht door de gemeente Utrecht. Het Theehuis 
Rhijnauwen is gebouwd vlak na de Eerste Wereldoorlog, 
in 1924, en helemaal uit hout opgetrokken. 

Amelisweerd 
Amelisweerd is ontstaan in 1224 toen ridder Amelis uten 
Werde het waard in leen kreeg en er een ridderhofstad 
bouwde. De naam Amelisweerd is een verbastering van 
Amelis-waard. Bij het overlijden van Amelis uten Werde 
werd het landgoed door zijn zonen in drieën gedeeld. 
Twee delen vormen het huidige Oud-Amelisweerd en het 
derde deel vormt Nieuw Amelisweerd. 
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Beleef het in de natuur!

Het Buitenbureau 
Van Beeck Calkoenlaan 28 

3981 EL Bunnik 
Telefoon 06-52401068 
www.buitenbureau.nl

http://www.theehuisrhijnauwen.nl
http://www.buitenbureau.nl


De wandeling start bij het Theehuis. Loop er niet meteen 
vandaan, want het is zeker de moeite waard om je nog 
even om te draaien en het eens goed te bekijken. Het 
Theehuis is ontworpen door architect G. van der Gaart en 
gebouwd in 1924.  

 
 
 
 
 

Ga nu met de rug naar het Theehuis staan en ga de 
asfaltweg op die links van het Theehuis vandaan loopt. 
Je kunt ook het schorspaadje nemen dat rechts langs 
de weg loopt. Je ziet zo´n 100 meter verderop links het 
poortgebouw. Ga hier niet in maar neem de volgende 
links. Loop door tot je tegen de Kromme Rijn aan loopt. 
De route gaat hier naar rechts langs de Kromme Rijn, 
maar loop even naar links het bruggetje over om te kijken 
naar Huis Rhijnauwen en haar poortgebouw. De brug 
over de Kromme Rijn is in 2011 geheel vernieuwd. Je 
loopt tussen zeer oude eiken (geribbelde bast) en beuken 
(gladde bast) door.

Loop nu weer terug naar de route. Je volgt de gele paal-
tjes met het water aan je linkerhand.  
Je loopt tussen oude leilinden door, langs de Kromme 
Rijn (het water aan je linkerhand). 

Blijf dit pad volgen, ga aan 
het einde met de bocht mee 
naar rechts. Aan je linkerhand 
zie je een boerderij. Op de 
hoek stond vroeger een reus-
achtige kastanjeboom, nu ligt 
de stam op de grond. 

Er gaat een pad naar links met een groot hek ervoor, 
hier ga je echter naar rechts.  
Aan je linkerhand zie je dan een boomgaard met aan de 
rand nog enige hoogstamfruitbomen.  

 

Aan je rechterhand zie je de 
tennisbaan van Rhijnauwen. 
Even later zie je deze verre-
kijker waarmee je prachtige 
driedimensionale foto’s van 
de landgoederen Amelis-
weerd en Rhijnauwen kunt 
zien.  

Je loopt verder langs het speelveld. Hier kun je leuk 
picknicken als het mooi weer is. Kleinere kinderen spelen 
graag in het zand dat je verderop ziet. Loop langs het 
speelveld en neem het eerste of tweede paadje rechts: 
verdwalen is onmogelijk!

 
 
 

Onderzoek de paadjes in het Trapeziumbos. Voor wie wil 
zijn er hier volop bomen om in te klimmen of om over-
heen te lopen. Wie weet zie je wel een eekhoorn! Je ziet 
vanzelf het Theehuis weer aan je linkerhand liggen.
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Kringenwet 
Het Theehuis Rhijnauwen is helemaal 
uit hout opgetrokken. Dit heeft te 
maken met haar ligging. Het Thee-
huis bevindt zich namelijk in één van 
de Verboden Kringen van Fort bij 
Rijnauwen. De forten hadden ooit 
een militaristische functie. In tijden 

van oorlog, als er dreiging was, moest het schootsveld vrij zijn 
in een straal van 300 meter om het fort. Binnen die straal van 
300 meter mocht men alleen houten huizen bouwen. Het mi-
nisterie van Defensie kon vervolgens zonder vorm van proces 
of inspraak alles afbreken wat zich binnen die kringen bevond.

Huis Rhijnauwen 
(Stayokay)
Het poortgebouw maakt onderdeel 
uit van Huis Rhijnauwen, dat net 
voorbij het poortgebouw op de 
oever van de Kromme Rijn ligt. Ooit 
was het poortgebouw als koetshuis 
in gebruik. Op de plaats van Huis 
Rhijnauwen stond rond het jaar 
1200 het Kasteel Rhijnauwen: een 
echte vesting met een gracht en een 
ophaalbrug. In 1672 is het door de 
Fransen verwoest. Het gebouw dat 
er nu staat is rond 1830 op dezelfde 
plek gebouwd.

Kromme Rijn  
Vroeger was de Kromme Rijn een 
belangrijke vaarroute maar nu is 
het een rustig riviertje. Langs de 
Kromme Rijn loopt nog een oud 
jaagpad.  

Hoogstamboomgaard 
Nog niet zo lang geleden bestonden bijna alle fruitboom-
gaarden in Nederland uit hoogstambomen: bomen met 
pas op bijna 2 meter hoogte de eerste dwars-takken. 
Hoogstambomen zijn de laatste jaren zeldzaam geworden. 
Uit economische motieven worden veel hoogstamboom-
gaarden vervangen door laagstam; het laaghangende fruit 
is immers veel makkelijker te oogsten. 

In dit bos liggen meerdere dode 
bomen. Als bomen heel oud zijn 
vallen ze uiteindelijk om. Hier 
worden ze omgezaagd omdat het 
te gevaarlijk voor de wandelaars 
is om ze vanzelf om te laten 

vallen. Dode bomen zijn heel belangrijk voor de natuur. 
Er leven bijvoorbeeld heel veel diertjes in. Ga maar eens 
kijken welke diertjes je onder het schors ziet!
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