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!

WATERLINIEWANDELING
De Waterliniewandeling is een rondwandeling over landgoed Rhijnauwen van ongeveer
vijf kilometer. Theehuis Rhijnauwen is het
begin- en eindpunt van de wandeling.

WATERLINIEWANDELING
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Aan je linkerhand
loopt de tankgracht
die diende om tanks
tegen te houden
bij inundatie. Even
verder zie je aan je rechterhand de buitengracht van Fort bij Rijnauwen. Deze gracht
is wel 6 meter diep. De gracht is met de
hand uitgegraven en de grond is gebruikt
voor een beschermende aarden laag over
het fort heen.
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Hogebos
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Fort bij Rhijnauwen
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Als je heel goed
zoekt in de berm zie
je hier grenspalen
die het terrein van
het fort markeren.
Er staat een O op
van het Ministerie van Oorlog en een
nummer. Hoeveel kun je er vinden?
Nieuw Amelisweerd

De Uithof
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markiezenbos

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 tussen
de bunkers door. De haken op de bunkers
dienden voor het aanbrengen van camouflagemateriaal.
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Dankzij de Kringenwet is dit
gebied zo open gebleven. Toen de
Kringenwet in 1963 werd opgeheven, werd echter in razend tempo
De Uithof gebouwd!
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Rhijnauwenselaan

Loop het pad af en sla aan het eind rechtsaf. Neem na 200
meter het witte bruggetje naar links, blijf dit pad rechtdoor
volgen. Aan je linkerhand zie je de Uithof.
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Volg het bordje naar rechts richting Fort
bij Rijnauwen.

Grenspalen

Je komt uit bij een aantal bunkers die werden
aangelegd als groepsschuilplaatsen in de
tweede wereldoorlog.
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Buitengracht
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Bunker als
kunstobject

Blijf het pad volgen langs de knotwilgen, ga aan het eind
bij de ANWB borden naar rechts (Zandlaan).

nd

2

Neem aan het eind van het pad de weg naar links
(Rhijnauwenselaan). Je ziet aan het einde Theehuis
Rhijnauwen al liggen.
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Als je met je rug naar het theehuis staat, neem dan links
het kleine paadje. Ga als het druk is niet het poortgebouw
onderdoor maar neem de volgende links, aan het eind weer
links en dan rechts de Kromme Rijn over. Sla meteen na
de brug rechtsaf het jaagpad op.Links in het weiland zie je
bunkers uit de Eerste Wereldoorlog.
Steek bij de volgende brug de Kromme Rijn weer over en
loop tussen het landhuis Oud-Amelisweerd en het koetshuis door. Ga nog een bruggetje over en neem het tweede
pad links. Blijf dit pad volgen tot het klaphek, je ziet in de
verte het landhuis Nieuw-Amelisweerd. Neem vóór het klaphek het pad naar rechts.

Het Fort bij Rijnauwen is het grootste
fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort vormde samen met
andere forten een ring rond de stad
Utrecht om de stad te beschermen
tegen lange afstand kanonvuur. Het
fort werd in 1867 aangelegd. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het Fort als
opslagplaats. Ook zijn er vele verzetsstrijders gefusilleerd.
Dit wordt jaarlijks op 4 mei herdacht op het fort.

Scheidingslaan

Theehuis Rhijnauwen is helemaal
uit hout opgetrokken vanwege haar
ligging. Het theehuis bevindt zich
namelijk in één van de Verboden
Kringen van Fort bij Rijnauwen: in
tijden van oorlog moest volgens de
Kringenwet het schootsveld vrij zijn in een straal van 300 meter
om het fort. Binnen die straal mocht men alleen houten huizen
bouwen die zo nodig snel afgebroken konden worden.
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Fort bij Rijnauwen

Even verder zie je bunkers
liggen in het weiland rechts.
Gebouwd door de Nederlanders in de jaren voor de eerste wereldoorlog. De laagste
bunker heet een koepelkazemat. Daar zat een stalen
koepel op waar uit geschoten
kon worden. De koepel is er
door de Duitsers uit gesloopt
in de Tweede Wereldoorlog;
zij hadden het staal nodig.

In dit gebied is de Nieuwe Hollandse Waterlinie goed
zichtbaar met forten, bunkers, tankgrachten. Bijna het hele
gebied kon onder water gezet worden (inundatie) ter verdediging in tijden van oorlog. De hoger gelegen delen werden
verdedigd met forten en bunkers. Na de Tweede Wereldoorlog is de waterlinie in onbruik geraakt.

Theehuis Rhijnauwen
– Kringenwet
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Koepelkazemat

