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Beste leden, 
 
Voor de laatste bijeenkomst van dit verenigingsjaar gaan we “op locatie”. Onder leiding van Lucia Albers 
(kunsthistorica; Albers Adviezen Historische Parken) maken we een  
 
Wandeling op Oud Amelisweerd, Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 
 
De gemeente Utrecht wil de komende jaren de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen in oude luister 
herstellen met een budget van 2,5 miljoen euro. Daarvoor ontwikkelt ze de ‘Toekomstvisie 2010-2030’ 
(www.utrecht.nl/landgoederen). 29 Maart jl. heeft het college van B&W ingestemd met het concept van dit 
herstel- en beheerplan en deze vrijgegeven voor inspraak. Op 20 april en 11 mei vinden inspraakavonden 
plaats. 
De drie landgoederen liggen ten oosten van Utrecht en zijn Rijksmonument. Niet alleen de gebouwen 
worden door het Rijk beschermd, maar ook de historische aanleg. Het gebied waarin de landgoederen 
liggen, heeft een rijke geschiedenis. Het uitgangspunt in de Toekomstvisie is het behoud van de 
oorspronkelijke landschappelijke en cultuurhistorische elementen op de landgoederen. 
Lucia maakte in 2009 in opdracht van de Provincie Utrecht het rapport ‘Amelisweerd en Rhijnauwen 
cultuurhistorisch onderzoek’.

1
 De grote waarde van dit gebied ligt in de vele historische lagen en 

stijlperioden. De eerste ontginningsstructuren uit de Middeleeuwen, het Trapeziumbos uit de Rococo met 
de hoogste eik van Nederland, de vroege landschapsstijl, de volle landschapsstijl, dit alles gemengd met 
het natuurbeheer van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Tijdens de wandeling leert Lucia ons deze lagen 
kennen. Ook vertelt ze over de problematiek bij het opstellen van de beheervisie, waar de provincie en de 
gemeente aandacht aan besteden en wat ze laten liggen. 
 
De wandeling duurt 1,5 – 2 uur en start en eindigt bij het 
Koetshuis van Rhijnauwen (Stayokay). Let op: Vanwege 
de lengte beginnen we een half uur eerder dan normaal. In 
het Koetshuis bevindt zich een café, waar je vooraf iets zou 
kunnen eten. We houden tijdens de wandeling geen pauze; 
neem zelf (bij warm weer) wat te drinken mee voor 
onderweg. 
 
We vinden het prettig om van tevoren te weten hoeveel 
wandelaars er meegaan. Meld je daarom aub aan per e-
mail op . Aanmelden zou ook kunnen via 

telefoonnummer van : . Daarop 
zijn we, voor het geval dat, op de avond zelf ook bereikbaar. 
 
 

Koetshuis Rhijnauwen, verzamelplaats 
 
 

                                                
1
 Het rapport is te bekijken op: www.historischeparken.nl of op http://library.wur.nl/WebQuery/catalog/lang/1961814. 

 
Waar:    Koetshuis Rhijnauwen (Stayokay), Rhijnauwenselaan 14b, 3981 HH Bunnik 

Datum:  dinsdag 10 mei 2011 

Tijd:  LET OP: 19:30 uur 
 

Voor bereikbaarheid zie ommezijde 
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Bereikbaarheid 
Auto – Landgoed Rhijnauwen is te bereiken vanaf de Koningslaan / Provinciale weg N411 tussen Utrecht 
en Bunnik. De afslag naar het landgoed (de Rhijnauwenselaan in) is aangegeven. Het adres is 
Rhijnauwenselaan 14, 3981 HH Bunnik. Auto’s kunnen geparkeerd worden net voor het bruggetje over de 
Kromme Rijn. Als dat parkeerterrein vol is, ga dan verder, rechtsaf bij de T-kruising, en parkeer bij het 
Theehuis Rhijnauwen. 
OV – Streekbussen 40, 41 en 43 stoppen bij halte Rhijnauwenselaan bij het begin van die laan. Vanaf 
daar is het ongeveer 7 minuten lopen. Vanaf station Bunnik is het 20 minuten lopen. 
Fiets – Fietsers kunnen ook vanuit de richting van de Uithof komen, langs Fort Rhijnauwen. Zie 
http://www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner/fietsroutes-vandeurtotdeurplanner/index.html 
 
 
 


