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 wandelingen lopen over de 3 aaneengesloten landgoederen Rhijnauwen, Oud-Amelisweerd en NieuwAmelisweerd. 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.

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 grondgebied van de gemeente Bunnik maar zijn in eigendom en
beheer bij de gemeente Utrecht.
Deze wandelkaart is een co-productie van het Buitenbureau en 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 1930
Theehuis Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 16
3981 HH Bunnik
Telefoon 030-6561285
www.theehuisrhijnauwen.nl

Het Buitenbureau
Van Beeck Calkoenlaan 28
3981 EL Bunnik
Telefoon 06-52401068
www.buitenbureau.nl

THEEHUIS

PANNEKOEKEN

Beleef het in de natuur!

HERFSTWANDELING
De Herfstwandeling is een rondwandeling
over landgoed Rhijnauwen van ongeveer drie
kilometer. Theehuis Rhijnauwen is het beginen eindpunt van de wandeling.
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Oranje en rode bladeren

1
Theehuis Rhijnauwen

Dit bos staat vol prachtige eiken en beuken. In de herfst verkleurt met name het blad van de eiken in de mooiste kleuren
rood en oranje. Door het verminderd
aantal uren zon weten de bomen dat
ze zich klaar moeten maken voor de
winter. Het groen van de bladgroenkorrels verdwijnt, waardoor de oranje
en rode kleuren beter te zien zijn.

Kom voor of na de herfstwandeling met een plaid op
de veranda zitten en geniet
van het uitzicht met een kop
warme chocolademelk en een
groot stuk appeltaart.

Paddenstoelen

De wandeling start bij Theehuis Rhijnauwen. Ga met je rug
naar het theehuis staan en ga dan meteen naar links het
kleine paadje in. Aan het eind weer naar links onder het
poortgebouw door en de brug over. Kijk als je op de brug
staat om je heen, zie je alle kauwtjes?

Aan de overkant zie je
Hofstede Rhijnauwen. In
één van de oude schuren
nestelen veel boerenzwaluwen. In de herfst verzameNieuw Amelisweerd
len ze zich op de richels van
de hooiberg
om dan op een
helwei
dag ineens te vertrekken
richting Afrika.koetshuis
Volgend voorjaar keren ze weer
terug. Boerenzwaluwen hebben het moeilijk in
Nederland; ze nemen in aantal sterk af.
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Aan het eind van het pad ga ja naar
links, dit is de Rijnsoever. Je komt bij
een kruispunt, hier ga je rechtdoor
(het bordje volgen dat naar Fort bij
Rijnauwen wijst).

Eenden in de slotgracht
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Fort bij Rhijnauwen
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Eenden eten graag eikels die in het
water gevallen zijn. Dan zijn ze namelijk lekker zacht geworden. Deze
Kockenbos
manier van
voedsel verzamelen, heet
grondelen.
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Hofstede
Rhijnauwen

Weide tot
vermaeck
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Theehuis Rhijnauwen
Trapeziumbos

paardenwater

Blijf het pad volgen tot de volgende
brug, ga hier naar links
de beurs
achterbos
zodat je de Kromme Rijn weer oversteekt. Neem
daarna
het eerste pad naar rechts, je loopt nu aan de andere kant
van het water. Blijf het onverharde pad volgen.

Neem aan het eind van het pad de 2e weg naar links
(Rhijnauwenselaan). Theehuis Rhijnauwen kun je vanaf hier
al zien liggen.

jnaalleen op dood hout te vinden zijn.
die
uw
en de natuur een handje met het
Zij helpen
opruimen van dood hout. Heb je al een
heksenkring gezien? Dat is een cirkel van
paddenstoelen. Vroeger dachten mensen
dat hier ’s nachts heksen
kwamen danHogebos
sen. Nu weten we dat paddenstoelen in
deze vorm kunnen groeien.

Beeldenlaan
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Scheidingslaan

Hofstede
Rhijnauwen
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In deze tijd van het jaar
kun je op verschillende
plaatsen in het bos paddenstoelen vinden.
Er zijn soorten die op
levende bomen groeien
maar er zijn ook heel
veel paddenstoelen
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Ga na de brug linksaf, het jaagpad op.
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Kauwtjes leven in grote groepen, maar binnen deze groep zijn
de stelletjes makkelijk te ontdekken. Kijk maar eens goed, dan
zie je er steeds twee bij
elkaar. Kauwtjes zijn gek
op eikels, dus in de herfst
hebben ze hier volop te
eten. Ze leven in holen
zoals holle bomen en
holen van spechten. Ook in
schoorstenen en bosuilenkasten zitten ze graag.

Bessen horen echt bij de herfst. Je
ziet ze aan veel struiken en bomen
hangen; ook aan deze meidoorns
die je aan weerszijden van het pad
ziet. Zijn naam doet hij eer aan:
heb je de grote doornen gezien
aan de takken? Logisch, dat hij
vaak als heg werd aangeplant.
Daar ging echt niemand meer
doorheen!
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Bessen
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Kauwtjes

Ga bij het informatiebord van Staatsbosbeheer naar rechts
via het pad naar boven en door het hekje (honden niet
toegestaan, dan moet je even linksom lopen over het fietspad). Je loopt hier over de fortwal van Fort bij Rijnauwen.

