
ZOP 4 Bunnik - Zeist - Uithof - Rhijnauwen - Bunnik  24,6km 

Deze wandeling start vanaf de P&R bij station Bunnik aan de zijde van de A12. 

Vanaf daar lopen we achter de Vrumonafabriek (bekend van de vele 

frisdrankmerken) langs, parallel aan de spoorbaan. Na het oversteken van de 

spoorbaan lopen we een stukje door de buitenwijk van Bunnik. Spoedig verlaten we 

Bunnik, via het Kromme Rijnpad. Dit volgen we gedurende ruim een kilometer en dan 

draaien we via een fraai klompenpad, het Wulperhorstpad, richting Zeist. Daar 

komen we langs De Wulperhorst. Via het Brakelpad en Stoetwegenpad bereiken we 

Slot Zeist. Slot Zeist is een slot uit de zeventiende eeuw, dat gebouwd is als lustoord 

voor Willem Adriaan van Nassau. We passeren daar de slotvijver en gaan via een 

laantje tussen de sportvelden door naar de wijk Couwenhoven. We houden daar 

helemaal de buitenrand van de wijk aan, waardoor je niet het idee hebt door een 

grote plaats te lopen.  

 

 

 

 

 

 

Zicht vanuit Couwenhoven             Torentje Slot Zeist                   De Uithof 

Via het schitterde buitengebied tussen Zeist en Bunnik voert de route ons naar de 

Uithof, waar de bijzonder kleurige panden van o.a. de Hoge School Utrecht opvallen. 

Een grote lus door Rhijnauwen, o.a. langs Oud- en Nieuw Amelisweerd, brengt ons 

terug op het Kromme Rijnpad. Nieuw-Amelisweerd ontstond door het opsplitsen van 

de waard Amelisweerd door de zonen van ridder Amelis uten Werde, die het goed in 

1224 in leen kreeg. Oorspronkelijk heette Nieuw-Amelisweerd: Groenewoude.                      

Langs Stayokay Bunnik en theehuis Rhijnauwen, het Kromme Rijnpad volgend, 

keren we terug in Bunnik. Aan het Kerkpad staat de Oude Dorpskerk. Deze kerk is in 

de 13e eeuw gebouwd, en is daarmee een van de eerste bakstenen kerken van ons 

land. We steken de dorpskern door en spoedig bereiken we weer station Bunnik. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           De oude Dorpskern Bunnik 

   Nieuw Amelisweerd              Huize Cammigha Bunnik 

 
 

 

 

  

 


