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Stichting Fort Jutphaas: Plan voor het zuidelijke deel van Fort Jutphaas 

In deze notitie schetst de Stichting Fort Jutphaas hoe zij een begin wil maken met de realisatie van de 

fortvisie die mede aan de basis ligt van het bestaan van de stichting. 

Achtereenvolgens bespreken wij: 

1. De Stichting Fort Jutphaas en haar context 

2. De ambities voor dit jaar 

3. Een aanzet tot een aanpak van de realisatie van die ambities  

4. Betrokkenheid van anderen 

1 Stichting Fort Jutphaas 
In 2012 is voor Fort Jutphaas een visie neergelegd op initiatief van de gemeente. Het fort is, hoewel 

een prachtig monument, een verborgen parel in het gebied Rijnhuizen. Achter de fortvisie gaat de 

gedachte schuil dat Nieuwegeiners Fort Jutphaas meer bezoeken en dat het fort ook een 

aantrekkelijke locatie wordt voor een ruimere stroom fietsers en wandelaars. Het fort bestaat uit 

twee grote stervormige delen (noord en zuid) en een middenterrein, waarop het wijnfort staat en de 

brug aansluit. In de visie wordt voorgesteld de noordelijke van de twee “sterren” te bestemmen als 

“actief recreatief” en de zuidelijk ster als “aangenaam wandel- verblijfs-gebied”. In het noordelijke 

deel blijft Scouting Jan van Hoof een locatie houden. Op grond van de betrokkenheid van Rietveld 

Wines (eigenaar van het wijnfort) en Scouting Jan van Hoof bij fort Jutphaas, hebben deze 

betrokkenen een stichting opgericht die ten doel heeft bij te dragen aan de ontwikkeling van het fort 

in de brede zin van het woord. De fortvisie hanteert de stichting als kompas voor zijn 

werkzaamheden. De stichting werkt intensief samen met de gemeente bij de realisatie van haar 

doelstellingen. In deze notitie schetsen wij, het bestuur van de stichting, hoe we de kring van welke 

plannen we de komende tijd willen realiseren en betrokkenen hopen te verbreden. 

2 De ambities voor dit jaar 
De ruimte op het fort die nu toegankelijk is voor bezoekers, is maar een fractie van de ruimte die het 

fort in totaliteit heeft. “Ruimte maken” is dus een eerste ambitie. Daarom wordt er nu gesproken 

met de schapenboeren die 12 schapen hebben lopen op het fort. Als er op een andere manier met 

schapen wordt gewerkt kan de toegankelijke ruimte op het fort direct enorm vergroot worden, 

omdat alle hekken dan verdwijnen. De zuidelijke ster wordt dan weer helemaal toegankelijk. Op dat 

deel van het fort staat een woning. De woning is een monument en wordt momenteel antikraak 

bewoond. De Stichting streeft naar het beheer van die woning. 

Wanneer het zuidelijk deel open is en het beheer van de woning overgedragen is aan de Stichting, 

zijn de volgende plannen realiseerbaar: 

- Wandelmogelijkheden op het zuidelijk deel realiseren (v) 

- Dit gebied inrichten met beelden/kunst (v) 

- Verblijfsmogelijkheden creëren (banken/tafels) (v) 

- Plaatsen voor vissers maken (v)1 

- Een bezoekerscentrum realiseren in het bestaande huis (n) 

(v): geeft aan dat deze plannen een op een uit de fortvisie komen. 

                                                           
1 De haalbaarheid hiervan is nog wel onderwerp van nader onderzoek 
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(n): geeft aan dat het een nieuw plan is. 

Bovenstaande ambities vergen inspanning en middelen en vooral samenwerken. 

3 Een aanzet tot een aanpak van de realisatie van die ambities  
De Stichting Fort Jutphaas draait op vrijwillige initiatiefnemers. De realisatie van de ambities zal ook 

inzet vergen van andere vrijwilligers die vanuit hun deskundigheid kunnen bijdragen. 

De Stichting heeft samen met de gemeente nagedacht waar we zouden kunnen beginnen als we 

willen samenwerken in het realiseren van ambities en wat dan goede stappen zouden zijn. De eerste 

stap is dat we een netwerk bijeen willen brengen om mee te denken over de realisatie. Daarvoor is 

een bijeenkomst belegd op 22 februari op het fort. 

De gemeente is zowel bezig met het realiseren van een alternatief voor de begrazing (waarbij de 

huidige kudde verdwijnt) als met het inventariseren van mogelijkheden voor herbestemming van de 

Fortwachterswoning. 

Tevens heeft de gemeente openingen geboden naar instellingen die mogelijk financieel willen 

bijdragen en naar fondsenwerving. 

4 Betrokkenheid van anderen 
De Stichting nodigt voor zijn bijeenkomst in februari mensen met verschillende disciplines en 

netwerken uit. Op de shortlist staan: 

- Wijkplatform Jutphaas 

- Oudheidskamer 

- Landschaps-ontwerpers en architecten 

- Bestuur van de visvereniging 

- Mensen uit de kunstwereld in Nieuwegein 

- Leden van de Club Rijhuizen 

- Medewerkers van de gemeente 

- En wie ons verder gesuggereerd worden op grond van de vraag omtrent realisatie. 

De Stichting doet er alles aan om 2016 voor Fort Jutphaas een betekenisvol jaar te maken. Wij hopen 

daarbij op veel support. 

 

Stichting Fort Jutphaas, 

Jan Kuiper, jan.kuiper@xs4all.nl 

Rob Rietveld, rob@rietveldwines.com 

 

Links: http://www.nieuwegein.nl/fortjutphaas 

 www.janvanhoof.com 

 www.rietveldwines.com 

 www.wijnfortjutphaas.nl 
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