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Praktische informatie:

Afstand: 7 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
station Utrecht Lunetten
Furkaplateau
3524 ZH Utrecht
Coördinaten: 52°3’55” N   5°8’33” E

Horeca:
Stayokay Bunnik
Rhijnauwenselaan 14b
3981 HH Bunnik

Theehuis Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 16
3981 HH Bunnik

Theeschenkerij de Veldkeuken
Koningslaan 11a
3981 HD Bunnik

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1080/8685

1. Verlaat station via fiets/voettunnel, loop niet naar bebouwing, 
maar richting grasland met bomenrand. Na die tunnel op fietspa-
den-Y-splitsing RA naar die bomenrand en loop fietspad daarlangs 
uit. Aan einde voor spoor RA, verderop snelweg over.  
Bij overweg LA spoor over, loop aan linkerkant. Aan einde drukke 
weg RD overstekend landgoed Amelisweerd-Rhijnauwen in.  
In bosrand gelijk LA, volg rechterbocht van brede halfverharde 
bosweg. Volgende rechterbocht niet volgen maar op smallere 
bosweg met paaltjes RD. Ruim na weer rechterbocht ziet u links 
boswachtershuis. Ga daar, voor rivier Kromme Rijn (hierna KR 
genoemd), RA, u loopt dan aan rechterkant van KR.
 
2. Op 1e kruising LA brug over en na ca 50m op driesprong LA, 
links ziet u singel en iets verderop ook links houten werkschuur. 
Tegenover houten landbouwhek met bordje Verboden Toegang 
rechterpad naar landhuis negeren, verderop gaat u klaphekje  
door en ziet u rechts landhuis Nieuw-Amelisweerd. Volg daarna 
linkerbocht, links ziet u grasland en rechts bosrand. Waar u links 
(klein) bos ziet op (1e) asfaltpad RA, na wat bochtjes ziet u rechts 
af en toe een bossloot. Negeer verderop rechter asfaltpad, u ziet 
leuningloos brugje al dat u overgaat. Direct daarna op kruising RA 
bol brugje met leuningen over en daarna op Y-splitsing rechts 
aanhouden. Rechts ziet u achter struikgewas breed water, blijf pad 
volgen, maakt ruime linker U-bocht waarin u rechts singel ziet.  

Met deze leuke, afwisselende wandeling wandelt u binnen een kwartiertje 
landgoed Amelisweerd-Rhijnauwen in. Over een bospad in de buurt van de 
A27 en een bosrandpad langs de Kromme Rijn kuiert u naar het prachtige 
Landhuis Nieuw-Amelisweerd. 
 
Daarna volgt een bonte aaneenschakeling van brede boslanen, smalle 
kronkelpaden langs bossloten, menig bruggetje en bosrandpaden langs 
water. Onderweg komt u langs het prachtige landhuis Oud-Amelisweerd, 
een biologische pluktuin en kinderboerderij De Zonnewijzer. 

Na de pannenkoek in Theehuis Rhijnauwen kuiert u over een oud jaagpad 
langs de Kromme Rijn weer naar station Utrecht Lunetten.
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In linkerbocht waar u rechts brugje ziet RA dat brugje over en 
daarna RD trap op. Boven gelijk RA, dalend pad met flauwe 
rechterbocht. Beneden rechterpad negeren. 
 
3. Aan einde (een T-kruisinkje) LA, na 15m RA bol brugje over  
en grindpad met linkerbocht en banken uitlopen. Op breder pad 
voor haag LA. Op 1e kruising RA en na 10m op bomenlaan haaks 
LA (op dit punt rechtdoor is 100m verderop rechts Amelis' Hof, 
een biologische groenten/kruiden/fruit/bloemen pluktuin).  
Op ruime kruising RD, links ziet u grasland. Op 1e paadje schuin 
LA, links nog dat grasland. Loop dit bosrandpad met bochten uit, 
negeer onderweg rechterpaden, blijf consequent in bosrand.  
Aan einde op breder bospad LA. Op 1e ruime kruising haaks RA 
richting landhuis. Op kruising voor brug daarvan LA. Op schuine 
kruising bij boer derij De Zonnewijzer RD, asfaltpad tussen heg-
gen. Na klaphekje RD, asfaltpad tussen hoge bomen, rechts ziet  
u tennisvelden. Daarna op kruising ook RD, links ziet u groot 
recreatiegrasveld. Op kruising daarna RA, links zie u grote  
parkeerplaats en recht voor u Theehuis Rhijnauwen. 

4. Let op: daar direct na rechterbocht, bij eerste zwerfkeien, even 
voor groene vuilnisbak, op wandelpad LA bos in. Paadje maakt 
rechterbocht, negeer daarin brugje naar links. Op kruising met 
asfaltweg LA poort van gebouw onderdoor en daarna RD.  
Direct na brug over Kromme Rijn RA, volg jaagpad langs KR.  
Blijf jaagpad bijna 2km volgen, onderweg ziet u rechts landhuis 
Oud-Amelisweerd waar u via zigzaghekjes en enkele meters asfalt 
langs KR blijft. Na die 2km bent u bij bosrand van Landgoed 
Nieuw-Amelisweerd. Volg na zigzaghek daarvan niet meer jaagpad 
langs KR maar ga LA, bosrandpad met links grasland waar u net 
langs liep en rechts bosrand. Na even langs drukke weg gelopen 
te hebben bij infopaneel LA die drukke weg oversteken en RD 
(Mereveldseweg). Loop dezelfde weg als van heenweg terug  
naar station: na spoor RA, na viaduct op fietspad LA, de rest  
wijst vanzelf.

53


