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!

LENTEWANDELING
De Lentewandeling is een rondwandeling
over landgoed Rhijnauwen van ongeveer drie
kilometer. Theehuis Rhijnauwen is het beginen eindpunt van de wandeling.
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In de lente is het weer heerlijk
toeven op het terras van Theehuis
Rhijnauwen aan de Kromme Rijn!

De wandeling start bij Theehuis Rhijnauwen. Volg de asfaltweg die links van het theehuis vandaan loopt, wanneer
je het theehuis in je rug houdt. Ga niet linksaf onder het
poortgebouw door maar neem het eerste paadje daarna
links. Dit pad wordt gemarkeerd door gele paaltjes.

Stinzenplanten

2

In het voorjaar bloeien hier volop
bloemen zoals sneeuwklokjes, helmbloem, bosanemoon en boshyacint.
Dit worden stinzenplanten genoemd.
Stinzenplanten zijn
planten die oorspronkelijk niet in
Nederland voorkomen maar al
honderden jaren worden aangeplant op oude landgoederen.

Bij de rivier buigt het pad naar rechts. Volg het pad. Zie je
Nieuw Amelisweerd
deze vleermuizenkast aan je rechterhand hoog in de boom?

Vleermuizen

helwei
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In Amelisweerd staan veel oude beuken.
Ze zijn te herkennen aan hun gladde bast.
Beuken houden hun afgestorven blad heel lang
vast, wel tot eind april, om hun gevoelige bast te beschermen.
In de tweede helft van april en het begin van mei komt het
nieuwe blad ineens tevoorschijn; dan is het hele bos prachtig
lichtgroen. Dit inspireerde ene “Ruud” tot een liefdesverklaring.
Kun je die vinden, gegraveerd in een beuk dichtbij deze plek?

Je vervolgt nu je weg naar links: dit pad wordt gemarkeerd
door rode paaltjes. Ga aan het eind rechtdoor het bruggetje
over en volg het linkerpad. Ga weer een bruggetje over en
beklim de trap of ga er links omheen.
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Het Engelse Werk

Dit stuk bos heet het Engelse Werk en
is rond 1850 aangelegd in de romantische Engelse landschapsstijl: slingerpaadjes, een heuvel en waterpartijen.
Het omliggende gebied kenmerkt zich juist door de barokstructuur: rechte lanen en zichtassen richting Kromme Rijn.
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Veldkeuken

In het koetshuis is nu bezoekerscentrum Amelisweerd
gevestigd. Naast informatie over
het landgoed, zijn er wisselende
exposities te bewonderen. In de
theeschenkerij kun je genieten van allerlei heerlijks uit
eigen bakkerij van de Veldkeuken.

Volg het pad, dat nu de rivier de Kromme Rijn oversteekt.
Direct na de Kromme Rijn sla je linksaf;
het jaagpad op.
fort bij Rhijnauwen
Volg het jaagpad tot aan het poortgebouw. Sla hier linksaf,
onder het poortgebouw door en daarna rechtsaf richting
het theehuis.
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Kieviten tonen in deze weilanden langs
de rivier hun vliegshows in het voorjaar.
Het mannetje probeert de aandacht
van het vrouwtje te
trekken door luid
met zijn vleugels
te
vossegatselaan
slaan en opgewonden buitelingen
te maken. In maart leggen de kieviten 3 tot 4 eieren die na 4 weken
hofstede R
uitkomen.

Kockenbos

Do

Gedurende de winter houden vleermuizen een winterslaap. Hun temperatuur
koetshuis
daalt naar enkele graden boven nul en
halen ze nog maar eens per uur adem!
In het voorjaar ontwaken ze en vliegen
ze weer uit. Op de landgoederen
Rhijnauwen en Amelisweerd zijn veel
vleermuizen te vinden.
paardenwater

Je komt uit op een vijfsprong van wegen. Hier kies je het
pad rechts dat leidt naar het huis Oud-Amelisweerd.

Kieviten

Volg de rode paaltjes tot het volgende bruggetje, ga bij
deze viersprong rechtsaf.
Het pad buigt weer naar links. Aan je rechterhand zie je de
kwekerij Amelis’ Hof. Hier bloeien aan je linkerhand ook allerlei stinzenplanten, hoeveel verschillende kun je vinden?
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Weide tot
Vermaeck

Slingerbos

1
theehuis
Rhijnauwen

Trapeziumbos

Stayokay
tennisbanen

Bij een kruising met twee dikke boomstammen sla je linksaf
de beurs
door het groene klaphek. Voor
de bosrand sla je rechtsaf
achterbos
een pad in en direct daarna schuin linksaf het bos in. Je
steekt de brede laan rechtdoor over en vervolgt je pad. Na
ongeveer 50 meter sla je linksaf. Op een vijfsprong neem je
het pad dat links langs het weiland loopt. Houd het weiland
aan je rechterhand.
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Amelis Hof
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Veldkeuken
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Oud Amelisweerd
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Kromme Rijn
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Engelse Werk
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Je loopt aan het einde van het pad tegen een hek aan, waar
je in de verte het derde landhuis van dit gebied ziet liggen:
Nieuw-Amelisweerd.

hogebos

beeldenlaan

Theehuis Rhijnauwen

Beuken

scheidingslaan

LENTEWAN DE L IN G
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