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Lengte

10 km

Start- en eindpunt

bushalte Oud Amelisweerd
Koningslaan
Bunnik

Openbaar vervoer

bushalte Oud
Amelisweerd in Bunnik, lijn
41 van/naar station Utrecht
Centraal

Parkeren

parkeerterrein Oud
Amelisweerd, Koningslaan 9,
3981 HD Bunnik. Alternatief
bij drukte is parkeerplaats
bij Fort Vechten (euro 3,- per
dag)

Horeca

theeschenkerij de
Veldkeuken
Koningslaan 11a
3981 HD Bunnik

theehuis Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 16
3981 HH Bunnik

Stayokay Bunnik
Rhijnauwenselaan 14b
3981 HH Bunnik

restaurant Vroeg
Achterdijk 1
3981 HA Bunnik

museumcafé
Waterliniemuseum
Achterdijk 23
3981 HA Bunnik

Routemaker

Rob Wolfs

Versiedatum

28-11-2022

Amelisweerd, Rhijnauwen en Kromme Rijn
We maken onder de rook van Utrecht en in de oksels van twee snelwegen een bijzondere
wandeling met hoge belevingswaarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We lopen
tussen de Forten Rhijnauwen en Vechten over de landgoederen Oud en Nieuw
Amelisweerd en Rhijnauwen die voor een fraaie groene drapering zorgen. Het jaagpad
langs de Kromme Rijn herinnert nog aan de tijd van de trekschuiten. De rivier diende ook
als toevoerkanaal voor de inundaties in de Waterlinie. Aan het begin passeren we de twee
statige landhuizen van Amelisweerd. We vervolgen onze tocht over een bomenlaan tussen
de velden naar Fort Rhijnauwen. Het fort werd gebouwd in de jaren 1867-1869 en is het
grootste vestingwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op een voetpad langs de rand
hebben we uitzicht op de wallen en de gracht. Na Theehuis en Kasteel Rhijnauwen lopen
we over het Bunkerpad dwars door de weilanden langs diverse bunkers terug naar het
gehucht Vechten voor een tweede rondje naar het Fort bij Vechten, waar we ook een
bezoek brengen aan het Waterliniemuseum. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870 en
moest samen met Rhijnauwen het acces op de Houtense Vlakte en de spoorlijn Arnhem-
Utrecht verdedigen. Vechten had in de Romeinse tijd ook al een 'fort', het Castellum Fectio.
We wandelen over het terrein van het voormalige Castellum dat met een betonnen rand
weer in het veld zichtbaar is gemaakt.

Honden: Op twee stukjes route niet toegestaan. Volg de blauwe alternatieven op de kaart.

Tip: Fort Rhijnauwen is vanwege de hoge natuurwaarden niet opengesteld, maar er zijn
excursies onder leiding van een gids (apr-sep). Zie http://fortbijrijnauwen.nl/. Fort Vechten
is wel altijd toegankelijk en herbergt het Waterliniemuseum. Zie voor meer informatie
https://waterliniemuseum.nl/.

https://www.tragetochten.nl
http://www.veldkeuken.nl
http://www.theehuisrhijnauwen.nl
http://www.stayokay.com/nl/hostel/utrecht-bunnik
http://www.vroeg.nl
http://www.waterliniemuseum.nl
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Routebeschrijving

1 Vanaf de bushalte loop je rechtdoor in de rijrichting
van de bus. Bij de verkeerslichten linksaf
oversteken en aan overzijde linksaf, ventweg. Met
de weg meebuigen naar rechts over de oprijlaan in
de richting van Oud Amelisweerd. Je passeert de
parkeerplaats aan je rechterhand. (Kom je van de
parkeerplaats dan loop je terug naar de oprijlaan
en je gaat rechtsaf.) Op de splitsing voor Oud
Amelisweerd ga je linksaf langs een
voetgangerspassage en je volgt het paadje langs de
Kromme Rijn aan je rechterhand. Je gaat een
houten bruggetje over. Verderop passeer je houten
hekken en je loopt landgoed Nieuw Amelisweerd
binnen. Op de splitsing daarna opnieuw rechtdoor
langs de Kromme Rijn, bos aan je linkerhand.

2 Op de kruising rechtsaf de witte brug over en direct
rechtsaf. Je loopt dan aan de andere kant van de
Kromme Rijn terug. Dit pad met een bocht naar
links van het water af volgen. Je loopt tussen
huizen door. Aan het eind linksaf. Nu neem je het
eerste pad rechtsaf en je gaat door een metalen
hekje. Je komt uit in de bocht van een breed pad.
Hier ga je rechtsaf langs open veld aan je
linkerhand. Een pad naar rechts negeren. Je gaat
door een metalen kaphekje en direct daarna
linksaf, een bomenlaan richting De Uithof. Deze
bomenlaan uitlopen; je gaat aan bet eind weer
door een metalen klaphekje en je komt op een
asfaltweg.

3 Hier rechtsaf. Bij het eerste witte bruggetje linksaf
en direct na de brug schuin rechts, bospad. Op een
driesprong rechtdoor. Op volgende driesprong ook
rechtdoor en even daarna op een Y-splitsing links
aanhouden. Op een schuine kruising rechtdoor.
Aan het eind rechtsaf, een breder halfverhard pad.
Je gaat een bruggetje over en je vervolgt het pad
rechtdoor. Je komt uit op een asfaltsplitsing, daar
ga je linksaf naar onverharde pad richting
picknicktafel met verderop een houten hekje. Door
het klaphekje, je volgt een wandelpad met zicht op
de wallen van fort Rhijnauwen. (Verboden voor
honden. Hondenbezitters kunnen het fietspad
volgen, zie de blauwe lijn op de kaart). Aan het eind
ga je weer door een klaphekje en op de asfaltweg
rechtsaf.

4 Het eerste asfaltweggetje naar rechts richting
Houten negeren en direct daarna aan het eind op
de driesprong rechtsaf. Op een kruising nog even
rechtdoor, en voor de fietsenstalling aan je
rechterhand neem je het eerste bospad linksaf. Op
de kruising naar links en dit pad uitlopen tot de
asfaltweg. In de bocht voor Theehuis Rhijnauwen
rechtsaf en direct een paadje linksaf. Dit paadje
met de bocht naar rechts volgen, dan heb je water
aan je linkerhand. Op de asfaltweg linksaf door de
poort heen. Over de brug en het wandelpaadje aan
de linkerkant van de weg volgen. Meebuigen naar
rechts. Dan bij een metalen hek 'koe zoekt stier'
rechtsaf de weg oversteken. Je loopt een
klinkerpad op en gaat direct links langs een
voetgangerspassage. Je volgt het Bunkerpad door
het weiland langs de bunkers. Een bruggetje over
en meebuigen naar links in de richting van Bunker
6. Daarna in een ruime bocht naar rechts langs de
bunkers het pad uitlopen in de richting van een
klaphekje. Door het klaphekje en rechtsaf over de
parallelweg naar de verkeerslichten.

5 Hier de provinciale weg naar links oversteken en
aan de overkant rechtdoor, het pad volgen. Je
steekt de weg over en gaat door een opening in het
houten hekwerk naar een klinkervoetpad. Je volgt
dit mee naar links en voor restaurant Vroeg
meebuigen naar rechts. Je loopt aan de kant van
deze weg naar de spoorwegovergang. Spoor over
en door een tunnel en dan neem je direct het
eerste betonplatenpad naar rechts naar fort
Vechten. Langs de rotonde en het pad rechtdoor
blijven volgen. Meebuigen naar links en de lange
brug over. Je komt op het terrein van het fort en je
volgt de weg langs het infocentrum en een
wachthuisje. Aan het eind rechtsaf langs de ingang
van het Waterliniemuseum. Na gebouw B23 met
de klinkers mee naar rechts en direct linksaf
metalen trap op. Je volgt het gras over de wal.

6 Bovenaan links, halfverhard pad. Bij de eerste
metalen trappen rechts omhoog en bovenop weer
de eerste metalen trappen naar links naar
beneden. Direct rechts trappen naar beneden. Je
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loopt tussen houten hekken door. Meebuigen naar
links, een trapje op in de richting van een bankje.
Stenen randje over naar beneden en links
aanhouden langs paaltje 'strategie 4'. Langs
gebouw 302 rechtdoor naar muur met daaronder
de maquette van de Waterlinie in de diepte. Je blijft
de muur ook naar links volgen tot de bocht van een
halfverhard pad. Hier ga je rechtdoor. Nu de
hellingbaan rechts naar beneden in de richting van
houten gebouwen. Beneden loop je tussen de
gebouwen door. Je komt uit op asfalt en je gaat
rechtdoor langs bankjes aan je rechterhand. Je
verlaat het fortterrein en dan op driesprong
rechtsaf in de richting van de snelweg (met hond
ga je hier linksaf, zie de blauwe lijn op de kaart).

7 Alweer snel linksaf over een grindpad langs een
bordje 'Castellum Fectio'. Metalen trapje op en
rechtdoor over grind. Midden op het terrein ga je
linksaf. Je loopt eerst over het hoofdgebouw en
dan over het Heiligdom en je volgt het grindpad in
de richting van hoge bomen. Je gaat door een hek,
asfaltweg oversteken en bij P-72191/001 linksaf
over een parallelpaadje. Je komt bij een wachttoren
weer op de weg. Loop door tot de driesprong en

neem daar het wandelpaadje rechtdoor tussen de
struiken. Voor water rechtsaf. Dit paadje langs
water aan je linkerhand blijven volgen. Op een Y-
splitsing links aanhouden naar het water en dan
het graspad langs water volgen. Aan het eind even
flink omhoog en dan met het pad meebuigen naar
links bij paaltje 'strategie 9'. Je blijft het water aan je
linkerhand volgen.

8 Je komt het bos uit en je passeert een bunker aan
je rechterhand. Hier loop je van het water af en je
volgt het gras rechtdoor in de richting van snelweg,
bunker en infoborden. Bij de infoborden rechtsaf
over het betonplatenpad. Op de kruising linksaf
onder het viaduct door. Je loopt Vechten binnen en
gaat het spoor over. De weg blijven volgen met een
bocht naar links. Je volgt het klinkervoetpad aan de
linkerkant van de weg tot de verkeerslichten. Weg
oversteken en linksaf over de parallelweg,
Koningslaan. Even verder ben je weer terug bij de
bushalte. Voor de parkeerplaats nog even verder,
de bocht naar rechts volgen en kort daarna
rechtsaf.

Omgevingsinformatie

Acces op de Houtense Vlakte
Vanuit de forten bij Rhijnauwen en bij Vechten moest het 'acces op de Houtense Vlakte' worden
verdedigd. Deze wat hoger gelegen strook land op de stroomrug van de Kromme Rijn was een van de
zwakste punten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vlakte kon niet onder water worden gezet.
Aanvankelijk werd dit gebied verdedigd vanuit de vier Lunetforten aan de Utrechtse stadsrand. Al
snel bleken de Lunetten onvoldoende bescherming te bieden tegen aanvallen met verbeterd
geschut. Ook vanwege de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Arnhem kwam de legerleiding tot de
conclusie dat extra verdedigingskracht bittere noodzaak was. Zodoende werd tussen 1867 en 1870
een tweede, vooruitgeschoven linie gebouwd, met de forten bij Rhijnauwen en bij Vechten. Het zijn
de grootste forten van de linie. Rhijnauwen kon wel zeshonderd man herbergen. Het terrein bestaat
uit een groot aantal remises en bomvrije kazernes, gelegen rondom een grote centrale ruimte, het
terreplein.

Groepsschuilplaatsen
Op het Bunkerpad tussen de weilanden zie je ze verspreid liggen: robuuste betonnen bakken als
puisten in het landschap. Tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog werden de eerste
groepsschuilplaatsen en kazematten van gewapend beton gebouwd. Ze waren bedoeld om de
manschappen op de accessen een veilig onderkomen te bieden. In 1939-1940 werd opnieuw een
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serie kazematten geplaatst. Het type 'Pyramide' uit deze periode is de meest voorkomende
betonschuilplaats. Het zijn rechthoekige blokken met drie schuine kanten, die bedoeld waren om
granaten en vliegtuigbommen te laten afglijden. Het dak is ruim twee meter dik. De haken van
bewapeningsijzer die bovenop bevestigd zijn dienden om de camouflagenetten aan vast te haken.
Het woord 'bunker' wordt in kringen van kenners overigens afgewezen, omdat het een Duits woord is.

Waterliniemuseum
Het Fort bij Vechten is wat kleiner dan dat bij Rhijnauwen, maar wandelend op de fortwallen en het
plein krijg je een uitstekend beeld van onze militaire geschiedenis. Op het fortterrein staan 22
bakstenen gebouwen, waaronder de grote bomvrije kazerne uit 1880. Grote delen zijn vrij
toegankelijk. Het reduit kan alleen onder leiding van een gids worden bezocht. Het vijfhoekig reduit
met dikke muren bood de manschappen veiligheid wanneer delen van het fort door de vijand waren
ingenomen. Het was een fort binnen het fort, omgeven door een eigen gracht, van waaruit de vijand
in het fort onder vuur kon worden genomen. Sinds 2015 is het Nationaal Waterliniemuseum in het
fort gehuisvest. Een bezoek aan het museum staat garant voor een interactieve ontdekkingstocht
over de waterlinies in Nederland. In de patio van het museum ligt in de open lucht een 50 meter
lange maquette van de linie, die je net als in het echt onder water kunt zetten. Fort Vechten is
jaarrond toegankelijk en herbergt het Waterliniemuseum. Zie voor meer informatie
http://www.fortvechten.nl/ en https://waterliniemuseum.nl/

Castellum Fectio
Iets ten noordwesten van Fort Vechten is bij de bouw van het fort een tweeduizend jaar oud Romeins
legerkamp blootgelegd. Dit Castellum Fectio maakte deel uit van de Limes, de noordgrens van het
Romeinse rijk. In Nederland werd deze grens gemarkeerd door de rivier de Rijn, die toen nog bij
Katwijk in zee mondde. Het castellum lag op een strategische plek, vlakbij de splitsing van Rijn en
Vecht, en was via de rivier en de limesweg verbonden met de andere legerkampen langs de Limes.
Opgravingen hebben aangetoond dat het kamp een aantal keren is herbouwd, aanvankelijk in hout
en later in steen. Andere castella in de omgeving zijn teruggevonden in Leidsche Rijn en op het
Domplein.

Fort Rhijnauwen
Dit fort is vanwege de hoge natuurwaarden voor planten en dieren niet opengesteld, maar er zijn van
april t/m september excursies onder leiding van een gids. Zie ook http://fortbijrijnauwen.nl/ en
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kromme-rijn/bezienswaardigheden/fort-bij-
rijnauwen.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina
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