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398 HS Bunnik

www.staatsbosbeheer.nl



Fort bij Rijnauwen

Vol natuurlijke magie & verborgen geheimen
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Fort bij Rijnauwen

Staatsbosbeheer heet u van harte welkom op Fort 

bij Rijnauwen: een Fort vol natuurlijke magie en 

verborgen geheimen. Het grootste Fort van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ver weg van de 

drukte en toch op een steenworp afstand van 

Utrecht. Het fort is door zijn bouwstijl en gaafheid 

historisch gezien uniek. Ook als natuurgebied is 

het van grote waarde. Op dit inspirerend fortterrein 

van 3 hectare hebben natuur en cultuurhistorie 

een evenwichtige balans gevonden. Fort bij 

Rijnauwen is onderdeel van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie dat als uitbreiding op de Stelling van 

Amsterdam op de nominatie voor UNESCO 

werelderfgoed staat. 

Ver weg van de drukte en toch op een steenworp 

afstand van Utrecht biedt het fort een magisch 

decor voor bijzondere ontmoetingen. 

Door uw vergadering, activiteit of evenement te 

organiseren op het fort steunt u Staatsbosbeheer 

met het onderhoud en het conserveren van de 

bijzondere natuur en cultuur op het fort; nationaal 

erfgoed waar we trots op zijn!

Vergaderen, workshops en trainingen
Staatsbosbeheer heeft het monumentale 

Kruithuis geschikt voor verschillende doeleinden. 

Het monumentale Kruithuis is exclusief te huur 

en geschikt voor gezelschappen tot circa 

5 personen. 

Speciaal voor uw gezelschap opent de gastheer-/

vrouw van Staatsbosbeheer voor u het hek naar 

het fort en wordt u ontvangen met verse koffie 

en thee.

Dankzij de serene omgeving binnen een 

historische setting heeft het gebouw alles in huis 

heeft om vitaal en ontspannen te kunnen 

vergaderen, een training of cursus te geven of 

een heidag te organiseren. Sommige 

vergaderingen of bijeenkomsten zijn nou 

eenmaal voorbehouden om buiten de gewone 

werkomgeving, weg van de dagelijkse drukte te 

geven.

Het Kruithuis heeft moderne voorzieningen zoals 

internet, beamer en een eigen keuken. Een 

lekkere en gezonde lunch laat u bezorgen door 

de beste cateraars uit de buurt. Even een 

zijsprong maken? Reserveer een tafel op één van 

de restaurants op het landgoed Amelisweerd. 

Op het fort én in de omgeving is van alles te zien 

en te doen om uw dag geheel naar wens in te 

vullen tot een ware beleving. Ook voor 

meerdaagse trainingen zijn passende 

mogelijkheden. We denken graag met u mee! 



Prijzen (vanaf 8 personen)
4- uur vergaderarrangement: € 9,50,- /p.p

8- uur vergaderarrangement: € 35,- /p.p. 

Prijzen zijn excl. BTW

Dagen en tijden 
Zomertijd: 

vanaf 9.00 uur tot .00 uur 

Wintertijd: 

vanaf 9.00 uur tot 7.00 uur 

Prijzen zijn inclusief:
-  Koffie & thee (self-service, onbeperkt)

-  Gebruik van het Kruithuis en keuken

-  Beamer en scherm, geluidsinstallatie, 

draadloos internet, 

-  Gebruik van flip-over en munitiekist

- Administratiekosten

-  Gratis parkeren (tot maximaal 8 auto’s)

Inhoud munitiekist
Stiften – Plakband – Papier - Paperclips – 

Nietapparaat - Post-it - Potloden

Zaalindeling 
5 in vergaderopstelling

+8 in vergaderopstelling

60 in bioscoopopstelling
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Evenementen 
Het totale fortterrein is 3 hectare groot. Een 

groot deel is dankzij de kwetsbare natuur 

beschermd en beperkt of niet toegankelijk, 

daardoor is het fort ook heel exclusief. Het fort 

biedt een fantastisch decor voor een ultieme 

beleving. Staatsbosbeheer biedt in de 

zomerperiode (mei t/m augustus) mogelijkheden 

voor kleinschalige en passende outdoor-

activiteiten of evenementen.  

Een evenement is altijd maatwerk. Tussen u en 

Staatsbosbeheer, ook de gemeente en de 

omgeving spelen hierbij een rol. Heeft u een 

concrete vraag of wens, neem contact op via 

fortbijrijnauwen@staatsbosbeheer.nl. We 

bespreken graag met u de mogelijkheden. 

Maak uw dag compleet 
Catering op het fort

Staatsbosbeheer werkt voor de catering op het 

fort samen met een aantal cateraars uit de buurt. 

Deze kunnen al uw persoonlijke wensen invulling 

geven. Of het nu gaat om een lekker gezond 

broodje met een soepje tijdens de lunch, 

heerlijke borrelplanken of een compleet buffet, 

(bijna) alles is mogelijk! 

 

Eten en drinken in de omgeving
Theehuis Rijnauwen

Het gezellige theehuis Rijnauwen, befaamd om 

zijn pannenkoeken, heeft een prachtig terras aan 

de Kromme Rijn op maar 5 minuten wandelen 

vanaf het fort. 

Rhijnauwenselaan 16 in Bunnik; 030-656 12 85

Stayokay

Schitterend landhuis de Ridderhofstad aan de 

Kromme Rijn voor overnachten, bruiloften, 

feesten, koffie, lunch, borrel op 7 minuten 

wandelen van het fort. 

Rhijnauwenselaan 14 b in Bunnik; 030-656 12 77.

Veldkeuken 
De Veldkeuken bakt eigen brood en de lekkerste 

taarten. De ingrediënten zijn 00% biologisch. 

Groente, fruit en kruiden komen zo veel mogelijk 

van de naastgelegen eeuwenoude moestuinen of 

uit de streek. Gelegen op 0 minuten wandelen 

vanaf het fort. 

Koningslaan 11 in Bunnik; 030-890 54 67.

Restaurant Vroeg

In de boerderij wordt zonder poespas voor je 

gekookt met de beste ingrediënten uit de streek. 

Gelegen tussen fort bij Vechten en Fort bij 

Rijnauwen. 

Achterdijk 1 in Bunnik; 030-820 10 10.
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Activiteiten op het fort 
Rondleiding natuur & cultuur fort Rijnauwen

Samen met een gids loopt u over, onder en in het 

fort. Door de verhalen van de gids komt het fort 

weer tot leven. Ontdek hoe de 540 gestationeerde 

soldaten werkten en leefden op het fort. Welke 

functie heeft het fort gehad in de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en waarom water onze 

bondgenoot was in oorlogstijd. Maar ook buiten 

het fort waant u zich in een paradijs. Na de 

oorlogstijd heeft de natuur vrij spel op het fort 

gekregen met als resultaat een eldorado aan 

(bedreigde) planten en dieren. Dassen, reeën, 

ijsvogels en vleermuizen maken het fort hun thuis. 

Periode: jaarrond

(aangepast programma in de winter)

Tijd: circa  uur

Prijs: 

groepen tot 5 personen: € 5,-.

Elke extra persoon: €7,50 p.p.

Inclusief koffie, thee of limonade.

Prijzen zijn exclusief BTW.

 

Kinderactiviteiten 
Staatsbosbeheer organiseert regelmatig speciale 

kinderactiviteiten op het fort. Kapitein Dirk 

neemt kinderen mee op ontdekkingstocht over 

het fort, leert ze marcheren en laat ze een heuse 

dapperheidstest ondergaan. Zo zijn er ook 

vleermuissafari’s voor kinderen, waar kinderen 

van alles leren over de vleermuis.

Deze activiteiten zijn te vinden de jaaragenda van 

het fort. Maar er is ook maatwerk mogelijk voor 

groepen, kinderfeestjes of schoolklassen. 

Informeer voor de mogelijkheden en prijzen via  

fortbijrijnauwen@staatsbosbeheer.nl  

Foto/film/tv 
Met zijn bijzondere en historische gebouwen, 

indrukwekkende oude bomen, weidse 

hooilanden, rustieke brug en vele aparte plekjes 

is het fort een perfecte voor foto- of filmlocatie. 

Informeer voor de mogelijkheden en prijzen via  

fortbijrijnauwen@staatsbosbeheer.nl  
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Activiteiten in de buurt
Fort bij Vechten; een stoer museum

Na een bezoek aan het Waterliniemuseum en 

een ontdekkingstocht over het fort hebben de 

waterlinies geen geheimen meer voor u. Hier 

wordt het unieke verhaal verteld over de 

verdediging van Nederland met de hulp van 

water. 

Adres: Marsdijk 2 in Bunnik, 030-656 52 85

Museum Oud-Amelisweerd (MOA)

MOA is een huis van kunst waarin aan de hand 

van drie collecties - de historische buitenplaats, 

de Armando Collectie en de collectie Chinese en 

historische behangsels - de wezenlijke en 

universele relatie tussen de mens en zijn natuur 

onderzocht, verdiept en in samenhang 

gepresenteerd wordt.

Koningslaan 9 in Bunnik, 030-890 54 60

Tuinderij Amelis’Hof 

Biologische groenten, bedrijfsuitjes, 

arbeidsreïntegratie- en zorgtrajecten. U kunt de 

producten van het land kopen in de tuinwinkel 

en er is een prachtige bloempluktuin. Check de 

www.amelishof.nl voor openingstijden. 

Koningslaan 9a Bunnik, 030-251 77 07

Huifkartocht

Geniet van de rustgevende natuur tijdens een 

huifkartocht (+/- ,5 uur) over de prachtige 

landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, 

bestaande uit bos, weide, akkers en 

boomgaarden. 

Informatie: 06-216 359 67

Kapitein Dirk neemt de kinderen mee op ontdekkingstocht.
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Varen over de Kromme Rijn

Rederij Schuttevaer vaart volgens schema vanaf 

de steiger van Theehuis over het landgoed 

Amelisweerd. De vaartocht duurt een uur. 

Ook zijn er langere vaartochten over de kromme 

Rijn mogelijk of een rondvaart door de stad 

Utrecht. In overleg bepaalt u zelf de 

opstapplaats. Dit kan bij de Veldkeuken/ MOA 

(Oud Amelisweerd), Theehuis Rhijnauwen, het 

Oude Tolhuys of de Stay Okay zijn. 

Informatie: 030-272 01 11 

Zelf varen

De Rijnstroom verhuurt roeiboten, kano’s en 

fluisterbootjes voor over de Kromme Rijn. Je kunt 

roeien naar Amelisweerd of naar de Utrechtse 

grachten. 

Informatie: www.rijnstroom.nl  

Wandelen

De landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en 

Rhijnauwen zijn onderdeel van een historisch 

natuurgebied, rijk aan bijzondere planten en 

dieren. De fraaie landgoederen en hun 

landhuizen zijn het best bezochte groengebied 

van Utrecht en een geliefde plek voor fietsers en 

wandelaars. 

Bunkerpad

Ontdek samen met je (klein)kinderen het 

landschap en de bunkers tussen Fort bij Vechten 

en Fort bij Rijnauwen. De app AbelLife (route: 

Ontdek het Bunkerpad) wijst de weg. Hier is 

namelijk de gratis wandeling ‘Ontdek het 

Bunkerpad’ te vinden: samengesteld voor 

kinderen van 8 tot  jaar, maar leuk en leerzaam 

voor iedereen. De wandeling start bij de 

parkeerplaats van MOA.

In de zomer is het binnenterrein één bloemenzee.
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Tips van de boswachter
Met de verschillende ingrediënten kunt u zelf uw 

ideale dag samenstellen. Boswachter Tineke 

Harlaar geeft u onderstaande suggesties om uw 

bezoek compleet te maken. Allen vanaf 8 

personen.

Fris vergaderen 

•  Dagdeel vergaderen op het Fort bij Rijnauwen 

in het Kruithuis

•  (Picknick)lunch op het fort

•  Rondleiding met een gids van Staatsbosbeheer 

over het fort, inclusief koffie/thee

2 Forten in 1 dag 

•  Bezoek aan Waterliniemuseum Fort bij Vechten

•  Lunch bij restaurant Vroeg

•  Wandeling over het bunkerpad (30 minuten) 

naar Fort bij Rijnauwen

•  Rondleiding met gids over Fort bij Rijnauwen, 

inclusief koffie/thee. 

Natuur & cultuur fort en omgeving 

•  Bezoek aan Museum Oud Amelisweerd (MOA)

•  Lunch bij de restaurant Veldkeuken

•  Rondleiding met een gids van Staatsbosbeheer 

over het fort, inclusief koffie of thee
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Algemene voorwaarden 
Reserveringen 

Bij het ontvangen van uw aanvraag of voorstel 

ontvangt u een offerte binnen een week. Nadat u 

de offerte ondertekend per e-mail retour heeft 

gestuurd is de boeking definitief. 

Locatiebezoek 

Het is mogelijk de locatie te bezoeken op 

afspraak. Dit kan alleen onder begeleiding, 

voor het maken van een afspraak:  

fortbijrijnauwen@staatsbosbeheer.nl 

Prijzen en prijsstijgingen 

Bij reserveringen die voor het volgende 

kalenderjaar worden gemaakt, geldt dat de 

prijzen onder voorbehoud van de jaarlijkse 

prijsverhoging zijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Facturatie en aanbetaling 

Voor offertebedrag van € 500,- of hoger vragen 

wij een aanbetaling: 

• € 500,- tot €.500,- 0% aanbetaling 

• € .500,- tot € 5.000,- 30% aanbetaling 

• boven € 5.000,- 50% aanbetaling 

Annulering 

•  Annulering minimaal 7 dagen voor de 

huurdatum is kosteloos. 

•  Annulering minimaal 7 uur van te voren 

brengen wij u 50% van de kosten in rekening. 

•  Daarna worden 00% van de kosten in alle 

gevallen doorberekend. 

Betalingstermijn 

De betalingstermijn voor facturen is 4 dagen, 

tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken. 

Toegankelijkheid rolstoel en kinderwagen 

De rondleidingen op het fort zijn, vanwege de 

grote hoogteverschillen en het ontbreken van 

wandelpaden niet geschikt voor rolstoelen, 

rollators en kinderwagens. Het Kruithuis en de 

Toiletruimte is wel goed toegankelijk voor 

rolstoelen en kinderwagens. 

Toiletten 

Moderne toiletten bevinden zich in een apart 

gedeelte van het fort. Er is tevens een toilet voor 

mindervaliden en een babyruimte aanwezig op 

het fort. 

Gebruik van de keuken 

De keuken in het Kruithuis is vrij te gebruiken 

door de huurder, mits deze schoon en opgeruimd 

wordt achtergelaten. 

Afval en opruimen 

De huurder is verantwoordelijk voor het 

verwijderen van afval en het bezemschoon 

opleveren van de gehuurde ruimte. Wanneer dit 

niet gebeurt, brengt Staatsbosbeheer 

schoonmaakkosten in rekening. 

Vergunningen 

In uitzonderlijke gevallen is een vergunning van 

de gemeente noodzakelijk voor uw activiteit.

Orchideeën groeien in de zomer op het binnenterrein. De kantine is een prettige pauzeplek.



Aansprakelijkheid en schade 

Staatsbosbeheer, haar personeel en vrijwilligers 

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei 

schade die op welke wijze dan ook tijdens het 

verblijf op het fort voor de gebruiker, gast van de 

gebruiker en/of door of namens gebruiker 

ingeschakelde derde en/of zijn eigendom is 

ontstaan, noch is zij aansprakelijk voor verlies of 

diefstal van kledingstukken of andere 

privégoederen van de gebruiker tijdens zijn 

verblijf op de locatie.

Staatsbosbeheer is niet aansprakelijk voor enige 

directe of indirecte schade, inclusief maar niet 

beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, 

vertragingsschade, verlies van orders, 

winstderving en bewerkingskosten van de 

gebruiker, zijn gasten of derden, verband 

houdend met of voortvloeiend uit deze 

overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt 

door opzet of grove schuld van Staatsbosbeheer. 

Voor door het gebruik veroorzaakte schade aan 

eigendommen van Staatsbosbeheer is de 

wederpartij aansprakelijk en tot herstel c.q. 

schadevergoeding gehouden.

Het fort is een beschermd natuurgebied:

het gebruik heeft enkele beperkingen en niet 

alles is mogelijk. Met het honoreren van de 

spelregels houden we het fort mooi, rustig en 

uniek; voor bezoekers en zijn bewoners: 

de dassen, reeën, vossen, vleermuizen en meer.

•  Het kruithuis en/of fort wordt exclusief 

verhuurd. Er zijn veelal geen andere gebruikers 

of huurders aanwezig.

•  Het fort is afgesloten met een hekwerk. 

Gedurende het gebruik blijft het hek gesloten. 

Dit garandeert rust en handhaaft het besloten 

karakter.

•  Toegang is alleen toegestaan langs de 

aangegeven route. Het fort en de gebouwen, 

anders dan het gehuurde of onder begeleiding 

van een gids is niet toegestaan vanwege 

kwetsbare natuurwaarden en veiligheid.

•  Het zelf aanbrengen van versiering in het 

Kruithuis zoals slingers, ballonnen en 

bloemdecoratie is geen enkel probleem, mits 

deze weer worden weggehaald na afloop en 

geen schade veroorzaken (dus geen spijkers 

gebruiken).

•  In het Kruithuis is een 4G ontvanger aanwezig 

waarmee u gratis toegang tot internet heeft. 

De snelheid is echter beperkt en niet bedoeld 

voor downloaden van grote bestanden.

•  Versterkte muziek en lichtshows passen niet bij 

de aard en sfeer van het fort. Het Kruithuis is 

dan ook niet geschikt voor (dans)feesten of 

complete bruiloften.

•  Honden zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan, 

uitgezonderd hulphonden.

•  Het afsteken van vuurwerk & oplaten van 

ballonen is niet toegestaan.

•  Afval altijd in de afvalbak of mee naar huis.

 



Bereikbaarheid & parkeren 
Fort bij Rijnauwen is gelegen in het hart van de 

prachtige maar kwetsbare landgoederen 

Amelisweerd en Rhijnauwen. Wij vragen u dan 

ook zoveel mogelijk te komen met openbaar 

vervoer, te fiets, of per boot 

(www.schuttevaer.com en www.rijnstroom.nl). 

Openbaar vervoer: 

Vanaf Utrecht CS met bus 4 of 43 in 0 minuten 

naar Halte Rhijnauwen (langs provinciale weg). 

Dan is het circa 5 minuten wandelen. 

Check voor exacte tijden: www.99ov.nl

 

Fiets en OV-fiets: 

Vanaf Utrecht CS is het 5 minuten fietsen. Ook is 

het mogelijk een OV-fiets te pakken bij de P&R 

Uithof op 5 minuten fietsafstand. 

Auto:  

•  Op het fort zelf zijn 8 parkeerplaatsen 

beschikbaar voor het Kruithuis 

•  De dichtstbijzijnde (gratis) parkeerplaats is bij 

Theehuis (adres: Rhijnauwenselaan 6 in 

Bunnik). LET OP: in het weekend en op mooie 

dagen zijn de parkeerplaatsen op het landgoed 

vaak vol. Op die momenten wordt geadviseerd 

(gratis) te parkeren op de Uithof (adres: 

Sorbonnelaan Utrecht). Het is een wandeling 

van 5 minuten naar het fort. 

•  Bij (grotere) groepen of op drukke momenten 

op het landgoed Amelisweerd kan het nodig 

zijn een pendeldienst in te zetten. 

Staatsbosbeheer kan u hierover adviseren. 
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Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen? 

Neem u dan contact met ons op via

fortbijrijnauwen@staatsbosbeheer.nl
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