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Club Rhijnhuizen #3: Fortvisie en groen 
Maandag 14 december 2015 
 

VOLGENDE CLUBDAG | 29 februari 2016 | 17-19uur | presentatie Club Rhijnhuizen 
 

Op 7 oktober en 23 november jongstleden is Club Rhijnhuizen samen met u opgezet. We zijn op 

zoek gegaan naar de rol van Club Rhijnhuizen, de kwaliteiten van het gebied en de 

ontwikkelmogelijkheden. We willen samen verder werken aan Rhijnhuizen als herkenbaar woon-

werkgebied. De afgelopen cubdag was wederom erg gezellig en geslaagd, dank voor jullie bijdrage! 

De clubdag stond in het teken van groen en de fortvisie. Hoe kunnen we de groene kwaliteiten van 

het fort en kasteel doortrekken het gebied in?   

 

We zoomden in op het fort en de fortvisie die is gemaakt door verschillende partijen uit het gebied in 

samenwerking met de gemeente. De scouting en Fort Jutphaas presenteerden hun plannen en 

ideeën voor Rhijnhuizen. Na de presentaties hebben we heerlijk gegeten in het wijnfort en na een 

presentatie van Merel Bakker (BGSV) brainstormden we verder rondom de vraag: "Hoe kunnen we 

de groene kwaliteiten van het fort doortrekken het gebied in?" waarbij verschillende vraaghouders 

ter plekke met alle andere deelnemers hebben nagedacht over de opgaven die zij zagen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuwegein.nl/15516/toekomstvisie/
http://www.bgsv.nl/bgsv-is-een-bureau-voor-stedenbouw
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Brainstorm huisstijl  
Voorafgaand aan de clubdag hebben we samen met Ingrid Nijhoff nagedacht over de huisstijl. Het 

resultaat hiervan vindt u hier. Komende maand werkt zij deze resultaten uit tot de huisstijl van Club 

Rhijnhuizen.  

 

 
 

Presentatie toekomst Fort Jutphaas  
Tijdens de clubdag hebben het Wijnfort Jutphaas en scouting Jan van Hoof de stichting Fort Jutphaas 

gepresenteerd. Met de stichting nemen zij het initiatief om het rijksmonument fort Jutphaas verder 

te ontwikkelen. Wethouder Johan Gadella feliciteerde de initiatiefnemers met de stichting en dankte 

hen voor het initiatief dat ertoe gaat leiden dat een unieke historische plek een uitnodigende en 

duurzame bestemming krijgt. 

 

 

http://ingridnijhoff.nl/
http://issuu.com/emilievlieger/docs/brainstorm_-_club_rhijnhuisen_-_211
http://issuu.com/emilievlieger/docs/brainstorm_-_club_rhijnhuisen_-_211
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Visie 

De betrokken partijen en gemeente Nieuwegein stelden eerder samen een toekomstvisie op voor 

fort Jutphaas. Fort Jutphaas ligt verscholen middenin Nieuwegein, dichtbij kasteel Rhijnhuizen en 

maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Doel van de visie was om een nieuwe impuls te 

geven aan het fort met versterking van recreatieve, natuurmaatschappelijke en cultuurhistorische 

waarden en vergroten van de beleefbaarheid. Op de clubdag presenteerden Rob Rietveld van het 

wijnfort en Jan Kuiper van de scouting de ideeën.  

   
 

Recreatieve activiteiten 

In het noordelijke deel van het eiland organiseert de scouting activiteiten. Dat deel moet voor een 

breder publiek meer bedrijvigheid gaan kennen, bijvoorbeeld met een outdoorplek of kampeerplek 

of plek voor (personeels)activiteiten voor bedrijven. De zuidkant van het fortterrein is de plaats voor 

contemplatie, voor rust en om te genieten van het parkachtige landschap. Het wijnfort in het midden 

van het eiland krijgt meer plaats voor ontmoeting met een fortplein met terras. In de plannen is in 

een nieuw clubhuis voor de scouting voorzien. De scouting groeit, waardoor het huidige gebouw te 

klein is geworden. Verder wordt in de plannen het forteiland ontsloten met een loopbrug. De 

inrichting van het forteiland is er op gericht om zoveel mogelijk recreatieve activiteiten te 

ondersteunen.   

  
 

Samenwerking 

De heren Rietveld en Kuiper zien mogelijkheden om nieuwe initiatieven ook een plek  te geven. 

Samenwerking en cocreatie staan centraal. De nieuwbouw van het clubgebouw wordt ook een 

gebouw om te delen met anderen. ‘Met goedwillende partijen kunnen de ambities waar gemaakt 

worden. Met de stichting gaan we niet langer wachten, maar doen met als doel het forteiland in 

stand te houden en te verbeteren’, aldus Jan Kuiper. 

http://www.nieuwegein.nl/15516/toekomstvisie/
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Presentatie Merel bakker, stedebouwkundige BGSV  
 
Merel Bakker heeft samen met gemeente Nieuwegein de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen opgesteld. Zij 
gaf ons een kijkje door haar bril: welke kansen zijn er voor groen in Rijnhuizen? Bakker lichtte toe hoe 
je vanuit de bestaande structuur, die van een gedateerde werkomgeving en divers eigendom, toch 
één beeld kunt vormen die beter past bij een woon-werkomgeving. Bekijk de hele presentatie hier. 
 
In de visie staat hierover dat, om het gebied voor beide groepen aantrekkelijk te maken, het 
volgende nodig is: 
• Eenheid, identiteit en samenhang in het gebied versterken. 
• Recreatieve waarde en verblijfskwaliteit versterken. 
• Het gebied beter toegankelijk maken en de oriëntatiemogelijkheden verbeteren. 
• Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waardevolle gebieden behouden en 
beleefbaar maken. 
 
Hiervoor is de toekomstvisie van het fort als fortpark omschreven, worden de kasteeltuin en oude 
boomgaart als landgoed aangewezen (of dit openbaar wordt, is afhankelijk van wat de eigenaar 
hiermee doet), wordt een watertuin gereëerd vanuit bestaand water en is een lanenstructuur 
opgesteld die past bij de bestaande groenstructuur.  

 

http://www.nieuwegein.nl/24353/documenten/
http://issuu.com/emilievlieger/docs/151214club_rijnhuizen__1_
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Profiteren van bestaand groen 

Deze ingrepen zullen stapsgewijs gemaakt worden. Afhankelijk van de snelheid van de transformatie 

naar een woon-werkomgeving. Maar zelfs al creëren de nieuwe eigenaren een openbaar landgoed 

en investeren gemeente en andere partijen in een watertuin en fortpark, dan nog wordt niet de 

gehele groenbeleving van het gebied geoptimaliseerd. Hiervoor zijn alle eigenaren, ook bestaande 

eigenaren, bewoners en gebruikers, nodig. Iedereen moet zijn voortuin zo aanpassen dat deze past 

in een woon-werkomgeving. Met relatief kleine ingrepen langs de wegen en op privéterrein kan al 

een veel groener en meer intiem straatbeeld gecreëert worden. Bomen zorgen voor lanen, hagen 

voor een groen straatbeeld en hortensia’s (bijvoorbeeld) voor een gevarieerd beeld met een 

menselijke maat.  

 

Hieronder enkele voorbeelden uit de presentatie.  
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Datzelfde geldt voor parkeren: met behoud van de bestaande structuur en enkele aanpassingen die 

beter passen bij een woon-werkomgeving kun je grote impact maken op de beleving van het gebied.  

 

 
 

De vraag voor nu is: wat moet er gebeuren om het groen in het gebied stap voor stap te mee te 

transformeren naar een aantrekelijke woon-werkomgeving? Wie onderneemt hiervoor welke 

stappen? 
 
Brainstorm groen verbinden  
Vanuit de presentatie van Merel Bakker hebben deelnemers drie vragen gesteld waarmee we verder 

aan de slag zijn gegaan.  

1. Ontsnipperen water 

2. Infrastructuur en verbindingen omgeving  

3. Collectief parkeren vergroenen 

 

 
 

1. Ontsnipperen water  

Het verbinden van de verschillende waterstromen heeft twee  voordelen: stromend water is beter 

voor de ecologie en biedt meer kansen voor recreatie. Recreatie zoals wandelen en fietsen, maar ook 

kanoën, camperen en culturele activiteiten moeten in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Er 

zijn tijdens de brainstrom twee plannen ontstaan die bijdragen aan de beleving van het water in 

Rijnhuizen en kansen voor ecologie en recreatie verhogen. 

 

A. Starten met toegang vanuit het Merwedekanaal tot het fort (kano’s kunnen dan vanaf het 

Merwedekanaal naar het fort toe). Per ontwikkeling in het gebied kan er een nieuwe verbinding 

gelegd worden zodat men stapje voor stapje het gebied verder kan ontdekken vanaf het water.  
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B. Het aanleggen van een fietspad langs het Merwedekanaal en langs de te verbinden waterstromen, 

zodat gebruikers en bezoekers van Rijnhuizen het gebied beleven langs het water en er een 

natuurlijke infrastructuur ontstaat binnen het gebied.  

 

Een ander idee, dat voorbij kwam bij infrastructuur, is het creëren van een jachthaven op de 

hockeyvelden (in plaats van woonontwikkeling). De jachthaven in het Zuiden van Rijnhuizen heeft 

meer ruimte nodig en ziet hier een mooie kans.  

 

2. Infrastructuur en verbinding met omgeving  

De verbinding met Jutphaas (en de rest van Nieuwegein) is nog niet zo goed. Er zijn weinig tot geen 

zichtlijnen tussen Rijnhuizen en Jutphaas en infrastructureel is er alleen een fietsbrug ter hoogte van 

het fort en de Blauwe brug die de gebieden verbindt. De Blauwe brug, zo bleek uit de brainstorm, is, 

en wordt in de toekomst nog meer, een fragiele verbinding. Nu al moet je er veel wachten: er is veel 

woon-werk verkeer en de brug staat geregeld open. De enige zekere verbinding met Rijnhuizen ligt in 

het Zuiden van het gebied, maar maakt geen verbinding met Jutphaas en richting Utrecht. De 

onzekerheid rondom de Blauwe brug moet opgelost worden.  

 

Oplossingen: de extra fietsbrug zou bijvoorbeeld een autobrug kunnen worden en er kan meer 

ingezet worden op openbaar vervoer zodra hier meer mensen komen wonen. Nu rijden de bussen 

alleen nog op kantoortijden. Ook een watertaxi behoort tot de mogelijkheden. In combinatie met de 

jachthaven? 

 

Een andere verbinding die verbeterd zou moeten worden is die met de plofsluis en Houten. Dit geldt 

vooral voor fietsers. Er is al enige tijd debat over een oplossing hiervoor. Zo zou een tunnel tot een 

onveilig gevoel kunnen leiden en een oversteek over de weg is voor de doorstroming van het verkeer 

ongunstig.  
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3. Collectief parkeren vergroenen 

Op dit moment lost iedereen parkeren op eigen terrein op. Bij transformatie kan dit leiden tot 

inpandig parkeren, maar ook in de voortuinen. Dit laatste plus de huidge situatie zorgt voor een vrij 

rommelig beeld met veel auto’s. Er is geen ruimte voor parkeren in de openbare ruimte omdat de 

openbare ruimte zo schaars is. Hoe kunnen we met creatieve oplossingen parkeren oplossen én een 

groen beeld creëren?  

 

In plaats van langsparkeren zouden er groene randen moeten zijn, zoals nu rondom het fort. Deze 

moet behouden worden en ook rondom de hockeyvelden (die tevens behouden moeten worden) 

moet zo’n groene rand komen. Parkeren kan op de volgende manieren opgelost worden:  

- op niveau, waar mogelijk (bijvoorbeeld bij kantorenpark Rhijnhuysen);  

- door dubbelgebruik van parkeerplaatsen te organiseren: werkenden overdag en wonenden in de 

avond en in het weekend;  

- bij nieuwbouw gesloten bouwblokken creëren waarbinnen je parkeert. 

 

 
Conclusie Merel Bakker 

Hetgeen genoemd is tijdens de brainstorm sluit volgens Bakker erg goed aan bij de visie. De vraag is 

nu: hoe maken we de visie werkelijkheid en welke uitwerkingen horen daarbij? Hoe kun je het 

fietspad, de groene laan door het gebied en de kanoroute realiseren? Wat moet als eerst uitgevoerd 

worden en waar wordt als eerst in geïnvesteerd? “Wat een mooi resultaat is van vandaag”, beaamt 

Bakker, “is dat we met onze gezamenlijke kennis een koppeling hebben kunnen maken tusen de 

historische structuur en de gewenste recreatie. Waar ik nog benieuwd naar ben is hoe de 

verschillende eigenaren en gebruikers in het gebied met hun voortuinen omgaan.” Want zoals uit 

haar presentatie bleek, zijn het de voortuinen van heel veel verschillende eigenaren die uiteindelijk 

een groot deel van het straatbeeld zullen bepalen.  

 

 

 

@Club Rhijnhuizen: 
https://www.facebook.com/clubrhijnhuizen/ 

Emilie Vlieger - emilie@vliegerprojecten.nl - 06 4412 9336 

Hans Karssenberg - hans.karssenberg@stipo.nl - 06 1507 1155 

 

https://www.facebook.com/clubrhijnhuizen/
mailto:emilie@vliegerprojecten.nl
mailto:hans.karssenberg@stipo.nl

