
De Winterwandeling is een rondwandeling van 
vier kilometer over drie landgoederen, met een 
verkorte route van drie kilometer. 
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 wandelkaart is een co-productie van het Buiten-
bureau en Theehuis Rhijnauwen. Theehuis Rhijnauwen 
is 7 dagen per week open, het hele jaar door. De keuken 
is open van 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

WINTERWANDELING

De wandelingen lopen over de 3 aaneengesloten  
landgoederen Rhijnauwen, Oud Amelisweerd en  
Nieuw Amelisweerd. Alle wandelingen zijn geschikt 
voor rolstoelen 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



Neem de asfaltweg die links van het theehuis vandaan 
loopt wanneer je het theehuis in de rug houdt. Je 
passeert zo’n 200 meter verderop links het poortgebouw. 
Loop de weg naar het poortgebouw niet in maar neem 
het volgende pad links. Dit pad wordt gemarkeerd door 
gele paaltjes. Bij de rivier buigt het pad naar rechts. 
Volg het pad.

Bij een kruising met twee dikke boomstammen sla je 
linksaf door het groene klaphek. Blijf dit pad volgen. 
Bij de vijfsprong volg je de route richting de biologische 
moestuin Amelis’Hof. Houd Amelis’Hof aan je linker-
hand en sla direct na het hek van de moestuin linksaf. 
Loop rechts over het paadje tussen de walnotenbomen 
en de pilaarsokkels. Aan het eind van dit weggetje houd 
je rechts aan en ga je de brug over. 

Meteen na het bruggetje sla je linksaf. 
Kijk naar het water, wellicht zie je een blauwe schicht 
voorbijflitsen: het ijsvogeltje!

Ga bij de trap weer links een bruggetje over.  
Dit is het “Engelse werk”, genoemd naar de Engelse  
landschapsstijl. Ga rechtdoor het volgende bruggetje 
over en dan na het volgende bruggetje meteen links. 
Je ziet een blauw-geel  paaltje recht voor je, dat pad 
loop je in en volg je tot het eind. 

Aan het eind van het pad ga je linksaf, je ziet in de 
verte landhuis Nieuw Ameliseerd al liggen. Neem 
het eerste pad naar rechts, zo loop je met een boog 
om het landhuis heen. 

Je loopt langs de schuur van biologisch bloemschikbedrijf 
“Bloemkracht 8”. Je gaat rechtdoor en neemt de brug 
over de Kromme Rijn. Na de brug ga je meteen links het 
jaagpad op. Na een paar meter zie je aan je rechterhand de 
sneeuwklokjeslaan. 

Volg het jaagpad. Bij de eerste brug zie je landhuis Oud 
Amelisweerd maar je blijft het jaagpad volgen. Bij de twee-
de brug zie je het kasteel Rhijnauwen waar nu de Stayokay 
gehuisvest is. Ga deze brug naar links over. Loop recht-
door onder het poortgebouw door en sla meteen daarna 
het kleine paadje naar rechts in. Je ziet het theehuis alweer 
liggen, waar je lekker op kunt warmen! 

WINTERWANDELING
Theehuis 
Rhijnauwen
In de winter is het extra knus in 
het theehuis. Kom vooral een 
beker warme chocolademelk 
halen na je winterwandeling!   

Mollen
In de herfst en winter zie je hier extra 
veel molshopen.  
Bij kouder weer duiken mollen dieper 
de grond in waar het minder koud is; 

hun gangen worden daardoor langer. Ook de regenwormen, het 
voedsel van de mollen, duiken dieper weg in de winter. 

Nieuw Amelisweerd
Landhuis Nieuw Amelisweerd is gebouwd 
rond 1700 en gold in die tijd als één van 
de meest imposante landhuizen in ons 
land. Nu is het opgedeeld in appartemen-
ten en wordt het nog steeds bewoond. 
De meest bekende oud-bewoonster is 
Carice van Houten die opgroeide in één 
van de bijgebouwen. A27
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Katjes aan de hazelaar
Het mannelijk deel van de hazelaar vormt al 
in de winter katjes. Aan het eind van de win-
ter zijn de katjes al mooi geel. De hazelnoten 
verschijnen aan het einde van de zomer en 
worden door eekhoorns en gaaien verstopt 
om in de winter van te kunnen eten. 
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Sneeuwklokjeslaan
Als de sneeuwklokjes het voorjaar aankondigen is deze 
laan prachtig om te zien. Meestal bloeien de sneeuwklok-
jes in januari maar dat hangt natuurlijk van het weer af.  
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IJsvogel
IJsvogels zitten het liefst op een tak, 
1 tot 3 meter boven het water, bewe-
gingsloos te wachten op hun prooi. 
Ze eten voornamelijk vis. Bij een 
strenge winter sterven veel ijsvogels 
doordat het water bevriest en ze niet 
kunnen vissen. 
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Verkorte route: 
Als je de route in wilt korten tot 3 km (in plaats van 4 km) ga je aan 
het eind van dit pad rechtsaf. Je volgt het pad en komt vanzelf 
weer bij de vijfsprong uit. Vanaf hier loop je terug naar Theehuis 
Rhijnauwen.


