KASTELENROUTE Amelisweerd & Rhijnauwen
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Pop-up Museum Oud Amelisweerd
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Kersenboomgaard De Klapschinkel

DE UITHOF

Restaurant de Veldkeuken in het koetshuis
Amelisweerd Ateliers in het koetshuis
Landhuis Nieuw Amelisweerd
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Stayokay in landhuis Rhijnauwen
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Stayokay café in het poortgebouw
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Tuinderij Amelis’ Hof
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Tuinderij De Volle Grond
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BRNK is een creatief bureau dat ondersteuning biedt bij
communicatie in de toeristische, recreatieve en cultuurhistorische sector. Meer info op www.brnk.nl
Amelisweerd Agenda is een initiatief van BRNK.

Volg Amelisweerd Agenda ook op
Op de website vind je ook allerhande informatie over de landgoederen, mooie
foto’s en downloads. Je kunt er ook jouw mooiste foto’s van de landgoederen
uploaden. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvang je regelmatig een
update met actuele info.

Rhijnauwen
9. De Knapschinkel
Wie nog tijd over heeft kan via het
jaagpad nog even naar de kersenboomgaard lopen. In juni is het al
volop kersentijd, dus een bezoekje
is dan zeker de moeite waard.
De kans is groot dat je met een
pondje kersen én kersenrode
lippen de landgoederen verlaat!

Foto’s: Amelisweerd Agenda/
Cees van den Brink
Prenten: Het Utrechts Archief.
Lees het uitgebreide verhaal over
de kastelen op de landgoederen
op www.amelisweerd.com/
kastelenrouteamelisweerd-rhijnauwen/
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8. Huis Rhijnauwen
Huis Rhijnauwen was ook ooit
een kasteel met een slotgracht.
In tegenstelling tot Oud en Nieuw
Amelisweerd is Rhijnauwen in
1673 niet verwoest, maar is het
kasteel in de 18e eeuw grondig
verbouwd en werd ook de slotgracht gedempt. We steken de
brug over en slaan rechtsaf, en
lopen over het jaagpad dat ons
terug naar het startpunt voert.

7. Poortgebouw
Als we verder lopen over het pad dat langs Amelis’ Hof loopt, kruisen we
onze route als we achter huis Oud Amelisweerd langslopen. We passeren
boerderij De Zonnewijzer en de tennisvelden, voordat we rechtaf slaan
en een stukje van de asfaltweg volgen tot we aan onze rechterhand het
poortgebouw van Rhijnauwen zien. Het poortgebouw was vroeger in gebruik
als koetshuis en stal. Tegenwoordig vind je er het Stayokay café en de
receptie van het Stayokay hostel. Als je onder de poort doorloopt zie je aan
je linkerhand huis Rhijnauwen, ook onderdeel van het Stayokay hostel.

Oud Amelisweerd

Kastelenroute

Amelisweerd Agenda

Amelisweerd Agenda
Op www.amelisweerd.com vind je een evenementenkalender met een
actueel overzicht van evenementen en andere activiteiten op de landgoederen.
Workshops, rondleidingen, coaching sessies, tentoonstellingen etc.

Groenewoude Nieuw Amelisweerd
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1. Huis Oud Amelisweerd
We starten onze kastelenroute bij Oud Amelisweerd. Het huidige huis stamt
uit de 18e eeuw, maar kent een aantal voorgangers, waarvan nog altijd delen
terug te vinden zijn in het ‘nieuwe’ huis. In dit enkele jaren terug zorgvuldig
gerestaureerde landhuis tref je schitterende historisch Chinees behang aan.
Vanaf 10 juni 2019 is het huis weer als pop-up museum te bezoeken!
Naast het huis vind je ook het koetshuis, waar ook nog restanten van het
gebouw te vinden zijn dat er hiervoor al gestaan heeft. In het koetshuis heeft
zich biologisch restaurant de Veldeuken gevestigd.
We vertekken van het plein en lopen over de brug het bos in en slaan schuin
links de Domlaan in en lopen richting Nieuw Amelisweerd.

Oud Amelisweerd

In een bocht van de Kromme Rijn bij Utrecht liggen de landgoederen
Oud & Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen verscholen. Dit unieke rivierlandschap herbergt historische landhuizen en moestuinen, parkbossen, weides
en boomgaarden. In deze prachtige omgeving kun je volop genieten van de
statige parklanen, de kronkelige bospaadjes en het jaagpad langs het water.
Ter gelegenheid van de Dag van het Kasteel hebben we deze kastelenroute
samengesteld, die je langs de voormalige kastelen op de landgoederen voert.
Op de plattegrond (z.o.z.) zie je wat waar op de landgoederen te vinden is.
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6. Amelis’ Hof
Als we onze weg vervolgen via het pad naar
rechts en om het Engelse Werk heengelopen
zijn, komen we aan onze rechterhand tuinderij
Amelis’ Hof tegen. Ook dit is een biologische
tuinderij die gevestigd is op een historische
plek: dit was ooit de moestuin die bij huis Oud
Amelisweeerd hoorde. Hier vind je ook de
bloemenpluktuin, een echte aanrader.

Welkom op de landgoederen

4. Huis Nieuw Amelisweerd
Via het Utenhove pad komen
we uit achter huis Nieuw
Amelisweerd. Links zien we het
koetshuis. We lopen rechts om
het huis heen en slaan net voor
de brug linksaf. We hebben nu
uitzicht op de voorzijde van het
huis. Het grasveld voor het huis
was ooit een vijver, en daarvóór
was dat zelfs de slotgracht
van het kasteel dat hier stond.
Het stond lang bekend onder
de naam ‘Groenewoude’. In die
tijd zag de omgeving er nog heel
anders uit, het parkbos was
nog niet aangeplant en vanaf
het kasteel kon je in de verte
de toen nog nieuwe Domtoren
en Domkerk zien liggen. In 1673
werd het huis door de Fransen
verwoest, daarna ontstond in
fasen het huidige huis.
5. Tuinderij De Volle Grond
Als we verder over het pad
voor huis Nieuw Amelisweerd
langslopen, zien we links de
achterkant van het koetshuis
dat we al eerder gezien
hebben. Pal daar tegenover,
aan onze rechterhand, ligt
de ingang van Tuinderij De
Volle Grond. Deze biologische
tuinderij is gevestigd op
de plek van de voormalige
moestuin die bij huis Nieuw
Amelisweerd hoorde. Op deze
plek wordt dus al eeuwen
lang groente en fruit geteeld
en de tuinders op De Volle
Grond houden die traditie in
ere. Biologisch én historisch
verantwoord vormt deze
tuinderij een stukje bijzondere
levende geschiedenis.
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