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Startpunt
Het startpunt van deze
route ligt op het pleintje
achter MOA | Museum
Oud Amelisweerd.
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Zo kom je bij het startpunt:
• Fiets: parkeren in de
fietsenstalling rechts
vóór de brug bij
Oud Amelisweerd.
• Bus: lijn 41, halte
Oud Amelisweerd.
• Auto: parkeren op
P1 Oud Amelisweerd.
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Rondje kersen
Lengte: ca. 3,5 km.
Duur: ca. 45 min.
Stappen: ca. 3.450
Verbruik: 133 kcal
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Na ± 100 honderd meter kom
je weer op een kruising, vlak voor
twee bruggetjes. Je gaat hier over
het bruggetje rechtdoor en laat het
pad links letterlijk links liggen. Het pad
buigt iets naar rechts en slingert zich
door het bos, totdat het uitkomt op het
grote pad achter het huis van Nieuw
Amelisweerd, dit is het Utenhove pad.
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Amelis’hof

De kersenroute begint op het
pleintje achter het MOA| Museum Oud
Amelisweerd, gevestigd in het historische
landhuis van Oud Amelisweerd.
Start: met het MOA in je rug, steek je het
bruggetje over en slaat meteen linksaf.
Na ± 100 meter zie je aan je linkerhand
tuinderij Amelis’Hof, met o.a. een fraaie
bloempluktuin. Je loopt daar langs tot
op het kruispunt van paden, hier ga je
rechtdoor.
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Je kunt natuurlijk een lekker plekje
opzoeken op het terras en in het seizoen
een keuze maken uit een van de lekkere
gerechten met kersen. Met het rondje
kersen ben je weer terug op het beginpunt.
Genoten van deze wandeling en op zoek
naar andere leuke dingen om te doen op
Amelisweerd & Rhijnauwen? Kijk dan op
de website www.amelisweerd.com voor
nog meer leuke uitjes!

Ga links af dit pad op, aan je
rechterhand heb je nu een groot
grasveld, in de verte kun je de Uithof
zien liggen. Links langs het pad staan
een paar bankjes, een prima plek om
even te pauzeren en van het uitzicht
te genieten. Je loopt nu richting huis
Amelisweerd en volgt het grote pad
naar rechts achter het huis langs.

2

Het pad maakt een bocht naar
rechts en aan je linkerhand zie je nu het
water van het Engelse Werk. Dit stukje
heet zo omdat het destijds aangelegd is
volgens de toenmalige mode van tuinen
in Engelse landschapsstijl. Je kruist nu
een pad, met een bruggetje links van je,
maar ook hier ga je rechtdoor. Het pad
maakt een bocht naar links, je loopt hier
nog steeds langs het Engelse werk.

de knapschinkel

Meteen na de brug sla je linksaf,
je loopt nu met het water links naast je.
Dit is het verste punt van de wandeling
en je loopt over het oude jaagpad terug
naar het beginpunt. Op het pad steek je
o.a. een houten brug over en na een
tijdje zie je aan je rechterhand de kersenboomgaard verschijnen.
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Het engelse werk

Het jaagpad komt uit op de weg
die over de brug naar Oud Amelsiweerd
loopt. Als je links de brug weer
oversteekt ben je weer bij het begin van
de kersenwandeling.
Aan je rechterhand ligt het oude
koetshuis, waar de museumwinkel,
het informatiecentrum en restaurant
de Veldkeuken, met zonnig terras,
gevestigd zijn.
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Hier passeer je een hek en je volgt
het pad rechtdoor om het huis heen.
Aan je rechterhand zie je de voormalige
appelschuur van Nieuw Amelisweerd,
waar je tegenwoordig Bloemkracht8
kunt vinden. Je volgt het pad en steekt
de mooie witte brug over de Kromme
Rijn over. Vanaf de brug heb je links en
rechts een mooi uitzicht over de rivier
die zich hier door het bos slingert.
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de knapschinkel
MOA

In het voorjaar geniet je hier van
de prachtige bloesem. En in de zomer
kan je bij het bord ‘Kersen eten’ de
boomgaard in. Even pauzeren en
misschien zelfs even een pondje kersen
halen. Na deze break vervolg je je weg
via het jaagpad. Links aan de overkant
van het water zie je al snel de tuin van
Amelis’Hof en even verderop het huis
Oud Amelisweerd weer opdoemen.
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Bij de Veldkeuken is het heerlijk
toeven op het terras in de zon en in
het kersenseizoen staan er heerlijke
gerechten met kersen op de kaart.
Zit je nog te vol van de kersen uit de
boomgaard, neem dan in ieder geval
zo’n lekker vers brood mee bij de
Veldkeuken. In ieder geval ben je met
je kersenwandeling weer rond en kun je
weer richting je fiets, de bus of je auto.

Ga links af dit pad op, aan je
rechterhand heb je nu een groot
grasveld, in de verte kun je de Uithof
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