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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Wandeling door Amelisweerd en Rhijnauwen  

Deze afwisselende wandeling van iets meer 
dan 8 km start en eindigt bij zwembad de 
Krommerijn te Utrecht.

Loop vanaf de parkeerplaats rechtdoor en 
ga met de bocht mee naar links. Volg de 
slingerende weg en loop verderop onder 
een snelweg door. Houd rechts aan, de weg 
die het dichtst langs de Kromme Rijn loopt. 

Negeer na ongeveer 500 meter een pad 
naar rechts en ga even verderop links 
een witte brug over. Ga direct na de brug 
rechts een smal bospad op. Ga op een split-
sing naar links en op de volgende splitsing 
naar rechts. U loopt een brede laan in. 
Na een bruggetje en een gracht aan uw lin-

kerhand, gaat u even links en direct weer 
rechts (Vossegatsdijk). 

Links van u ziet u fort Rhijnauwen. Bij een 
dubbele splitsing houdt u links aan, de 
vorm van het fort volgend. Na 50 meter 
kunt u de verdedigingswerken van dichter-
bij bekijken. Vervolg het pad tot u voor u 
gebouwen van de Uithof ziet. Ga tweemaal 
naar rechts, u loopt om een oude woning 
heen. 

Steek verderop de Kromme Rijn over en ga 
direct naar rechts het jaagpad op. Blijf langs 
het water lopen en ga er bij de volgende 
brug weer overheen. 
Voor wie even pauzeren wil, dit kan voor de 
poort of, als u na de poort naar rechts gaat, 
iets verderop bij het theehuis. 

Loop onder de poort door en ga naar links. 
Volg even de gele paaltjes. Na een mooi 
grasveld loopt het pad door een bosje en 
langs een oude boerderij. Loop eromheen 
en passeer daarbij een hek. 

Aan het eind van het erf gaat u schuin naar 
rechts het bos weer in. Op een kruising 
met links van u Oud Amelisweerd gaat u  
rechtdoor. Na 50 meter gaat u schuin naar 
links en verderop bij 2 rode paaltjes naar 
rechts. 

Steek een brug-
getje over en loop 
het Engelse werk 
in. Houd bij een 
splitsing rechts aan 
en loop verderop 
naar boven. U komt 
uit op een, voor 
Utrechters, bekend 
heuveltje. Via de 
trap kunt u er weer 
af. Wie niet van 
traplopen houdt, 



 - 17 -  clubblad oktober 2013

Kynologenvereniging Nieuwegein

kan ook het pad links nemen en beneden 
even rechts aanhouden. Onderaan de trap 
gaat u het bruggetje over en houdt u links 
aan. Bij een volgende brug gaat u naar  
links en gaat u direct nogmaals een brug  
over. 
 
Loop rechtdoor het landgoed Nieuw Ame-
lisweerd in. Op een T-splitsing gaat u naar 
links. Ga voor het grote huis naar links en 
passeer een groen hek. Ga even naar links 
en verderop naar rechts, links van u ziet u 
een korte muur. Volg het pad door de tuin 
tot u links van u een fraaie witte brug ziet. 

Steek de brug over en ga naar rechts. Blijf 
de Kromme Rijn volgen tot u weer onder de 
snelweg door bent. Via een trap links van u 
steekt u het water over en loopt u aan de 

overkant naar rechts, terug naar het begin-
punt van de wandeling.

Bruno van Oers


