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Rhijnauwen 

Beschrijving 
Rhijnauwen en Amelisweerd zijn landgoederen die tegen de rivier de Kromme Rijn aangeplakt 

liggen. Met name bekend bij de Utrechters die er vooral in het weekeinde komen om te 

ontspannen. Dat is niet verwonderlijk want het zijn prachtige landgoederen. 

Maar er is meer moois zoals Fort bij Vechten wat een museum wordt. Maar ook de overgang van 

platteland naar stad is mooi. Tot vlak bij het centrum van blijft de route autovrij, daarna gaat de 

route door de oude binnenstad wat ook voetgangersgebied is. Bij het begin, einde en halverwege is 

horeca. 

Route 

 

1. Loop vanaf het station naar buiten en volg aan de oostkant van het station de spoordijk 

richting Utrecht. Bij het winkelcentrum zit na de pinautomaten een smal paadje naar links en 
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volg vervolgens de winkelstraatjes parallel aan de spoordijk. Volg daarna het fietspad en steek 

aan het einde van de bebouwing de rondweg over via het fietspad. Volg dit fietspad door 

Nieuw Wulven 

2. Ga aan het einde bij de T splitsing rechtsaf en loop in de richting van de romeinse toren. Sla 

na de toren linksaf en loop dit pad uit, loop vervolgens door het gras tussen de snelweg en het 

water van het fort naar de weg 

3. Ga op de weg linksaf en loop onder de snelweg door en over de spoorweg heen naar de 

provinciale weg. Sla hier linksaf en neem de eerste weg rechtsaf richting Rhijnauwen. Je ziet 

het landhuis aan het einde van de weg al liggen 

4. Ga voor het water linksaf het jaagpad langs de Rijn op en volg dit tot aan het Ledig Erf in het 

centrum van Utrecht. Het pad wisselt wat van karakter maar zolang je het water aan de 

rechterhand hebt ga je goed. 

5. In het centrum van Utrecht kun je de Catharijnesingel volgen via het singelplantsoen of de 

Oude gracht volgen (opnieuw het water aan de rechterhand houden voor het meest autoluwe 

gedeelte.  

6. Volg de Oude gracht tot aan de Bakkerstraat (Hema) hier kun je linksaf naar Hoog Catharijne 

en het station of nog genieten van de oude binnenstad van Utrecht. 
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