
CLUB RHIJNHUIZEN 

 

Clubdag #8 Cultuur en ruimtelijke kwaliteit  

 
 

Programma 

17u30 - eten  
18u30 - introductie: Esther Weggeman, gemeente Nieuwegein 
18u45 - presentatie: Margien Oepts, BGSV 
19u00 - themagroepen (drie thema’s) 
19u40 - terugkoppeling thema’s 
20u00 - afsluiting en vervolg  
 

Drie thema’s 

1. Parkeren en verkeer > Stasja 
2. Groen, natuur en spelen > Esther 
3. Toekomstige sfeer en identiteit > Margien 
 
Hans geeft een korte introductie over de avond. Het eten werd verzorgd door A Cucinella; 
heerlijk, ambachtelijk Italiaans eten. Milou en haar man vertellen dat zij op zoek zijn naar 
een plek in Rijnhuizen om te gaan koken. Ze komen uit Nieuwegein, hebben jarenlang in 
Utrecht een horecazaak gerund. Ze willen heel graag terugkomen naar Nieuwegein en zijn 
op zoek naar een plek in Rijnhuizen om het bedrijf nieuw leven in te blazen. Ze willen het 
graag klein houden. 
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Clubmedelingen 
1. De RhijnhuizenRUN, is op vrijdag 31 maart. Meld je allemaal aan. 
2. Robert Goest, van Kondor Wessels vertelt over de locatie Kelvinbaan 16. Ze zijn een 

plan aan het maken voor deze locatie en zijn op zoek naar een tijdelijke invulling 
(voor ongeveer twee jaar). Ze denken bijvoorbeeld aan een tuin, strandtent et cetera. 
De ideeën mogen naar: info@clubrhijnhuizen.nl. Er wordt geopperd of dit een plek is 
voor de cateraars, om te starten in het gebied. 

3. Als laatste volgt een korte voorstelronde door alle deelnemers van de clubdag. 
 
Hans geeft aan dat het gebied steeds meer tot leven begint te komen. We willen als Club 
Rhijnhuizen graag dat het duurzaam en kwalitatief gebeurt. Hoe kunnen we hier met elkaar 
afspraken over maken? De kwaliteit is al besproken tijdens clubdag #6 in november. 
Vandaag wordt gepresenteerd waar het kwaliteitskader nu staat.  
 

Kwaliteitskader 
Esther start met een toelichting van het kwaliteitskader. Het kwaliteitskader is een 
document voor de inrichting van het gebied. Er moet een leefbare wijk ontstaan, waar 
mensen kunnen wonen en werken. Wat is de sfeer van het gebied? Het is een bijzonder 
woonmilieu dat iets aanvult op de woningmarkt in Nieuwegein. Het eerste concept van het 
kwaliteitskader is al aan een paar mensen verstuurd, zij gaan het lezen en reageren. Van 
deze avond wil de gemeente ook reacties verzamelen, zodat ze beide kunnen verwerken in 
het einddocument. 
 
Margien geeft de inhoudelijke toelichting op het kwaliteitskader. Het kader gaat vooral over 
het gehele gebied en geeft de ambities weer, het concretiseert de gewenste kwaliteit ten 
opzichte van de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen, maar het laat tegelijkertijd ruimte. De 
presentatie kan hier worden gevonden: 
https://issuu.com/clubrhijnhuizen/docs/club_rijnhuizen_maart_2017-e 
 
De onderwerpen die aan bod komen in het kwaliteitskader zijn het ruimtelijk raamwerk, de 
sfeerbeelden en initiatieven. Deze worden hieronder verder toegelicht. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://issuu.com/clubrhijnhuizen/docs/club_rijnhuizen_maart_2017-e
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Het ruimtelijk raamwerk 
Binnen het ruimtelijk raamwerk komen verschillende onderwerpen aan bod: 
De groenstructuur → randen, oeverpark, landgoed, watertuin en het fort.  
De watertuin ligt in het midden van het gebied en kan nog meer het hart worden van 
Rijnhuizen die het fort verbindt met de rest van het gebied.  
De openbare functie van het kasteel wordt bij de nieuwe eigenaar weer open. Dat verbindt 
de groenstructuur in het gebied en dan wordt het een grote openbare groenstructuur.  
Er wordt een ecologische verbinding langs het water gecreëerd. 
 
Water, ecologie en klimaatbestendigheid → er is op dit moment weinig wateroverlast. De 
waterhuishouding is redelijk goed. Bij de Marconibaan wordt er gekeken of er een wadi 
aangelegd kan worden, waar het water tijdelijk geborgen kan worden en langzaam de grond 
in loopt. Daardoor zal er minder piekbelasting zijn op de putten. 
 
Ontsluitingsstructuur → er komen een aantal aanpassingen omdat er nu nog te hard wordt 
gereden en het niet geheel duidelijk is welke wegen doorgaande wegen zijn en welke wegen 
dat niet zijn. Daarnaast is er behoefte aan parkeren in het openbare gebied. 
Er is een aantal straten waar langzaam verkeer wordt ingesteld, met een maximumsnelheid 
van 30km/u.  
Normaal gesproken moet er bij transformatie naar woningen parkeerruimte worden 
toegevoegd. Veel van de straten zijn echter breder dan gemiddeld. Het is mogelijk om 
parkeren in de straat toe te voegen, zonder een geheel nieuwe inrichting van de straat. Er 
wordt aangegeven in welke straten het mogelijk is om parkeren op straat op te lossen. Bij 
nieuwe ontwikkelingen kan de ontwikkelaar daarover in gesprek gaan met de gemeente. 
 
Levendigheid en gebruik →Fijne plekken om elkaar te ontmoeten, ingerichte speelplekken 
door de gemeente. Wanneer we elkaar te ontmoeten en tegen te komen, voelen we ons 
prettiger op straat. Dit betekent dat er geen dichte plinten mogen komen (dit is de begane 
grond van de gebouwen, bij open gebouwen voelen mensen zich prettiger) en geen grote 
parkeerterreinen. Bij transformatie moet er veel aandacht zijn voor de plint en de straat. De 
groene sterren op de kaart zijn aandachtsplekken voor ontmoeting. 
 

Sfeergebieden 
Bij sfeergebieden gaat het over de beeldkwaliteit en de regels daaromtrent. De 
beeldkwaliteit is in dit gebied een mix van wonen en werken. Er is een meer stedelijk deel 
met meer stenen en grotere volumes. Daarnaast is er de Merwedehaven, dit gebied kan 
versterkt worden. Bebouwing rondom de watertuin kan meer profiteren van het water. 
Zodat er meer zichtlijnen op het water komen en de bebouwing ook groener wordt. 
Daarnaast is het plan om rondom het fort ook meer routes en zichtlijnen naar het fort toe te 
realiseren. Op die manier wordt de relatie met het fort beter zichtbaar. 
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Initiatieven 
Bij initiatieven gaat het over de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
De ontwikkelingen in het gebied moeten bijdragen aan: 

- rekening houden met de buren, maak het naastgelegen percelen niet onmogelijk; 
- ontwikkeling op de plek moet recht doen aan de plek; 
- goede parkeeroplossingen; 
- een duurzame wijk; 
- een zichtbaar gemengde wijk; 
- een prettige plint – veilig en prettig voelen op straat; 
- een kwalitatief hoogwaardig openbaar gebied. 

Hiervoor geldt dat er bonusregelingen zijn. Extra kwaliteit bij transformatie of nieuwe 
ontwikkelingen kan worden beloond met vrijstellingen op een ander punt. Dit is per geval 
verschillend en de beslissing hierover ligt bij de gemeente. Initiatieven kunnen dit met de 
gemeente bespreken. 
 

Resultaten van de groepen 

 
1. Parkeren en verkeer > Stasja 
Gedurende de bijeenkomst is vooral gesproken over het gebruik van Rond ’t Fort door 
automobilisten, het parkeren op de openbare weg en het instellen van eenrichtingsverkeer 
in sommige straten. In het algemeen is er positief gereageerd op de voorgestelde 
verkeersstructuur en waren er weinig op- en aanmerkingen. Onderstaand zijn kort de 
punten weergegeven die specifiek genoemd zijn. Los van het vervroegd opheffen van het 
parkeerverbod aan de Fultonbaan zijn er geen concrete maatregelen uit gekomen. 
 

Fiets: 
Betere aansluiting Wattbaan op 
het fietsnetwerk d.m.v. doorsteek 
naar Rond ’t Fort ter hoogte van 
Wattbaan 1 en doorsteekjes 
richting de Plettenburgerbaan 
(naast Wattbaan 27). 
  
Voetganger: 
Extra loopbrug aan zuidzijde Rond 
’t Fort wordt als niet nodig 
beschouwd en zonde van het geld 
(nb. deze stond onterecht nog op 
de kaart en maakt geen onderdeel 
meer uit van de plannen). 
 Speelplaats maken in punt perceel 

Fultonbaan 1. 
Auto: 
 Autoluw maken Rond ’t Fort. Bestaande route bij de nummers 10 en 12 is alleen voor 
ontheffinghouders, maar wordt door meer mensen gebruikt. Andere bebording om verbod 
duidelijk te maken. 
Vervroegd opheffen parkeerverbod Fultonbaan, omdat dit de verhuur stagneert. 
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2. Groen, natuur en spelen > Esther 
Notities uit de themagroep groen, natuur en spelen:  
  

● Akkoord met de groenstructuur 
● Haventje (zuidkant) zou goede ontmoetingsplek 

kunnen zijn 
● Positief over toevoegen oppervlaktewater bij hoek 

Plettenburg – Marconibaan 
● Ecoloog betrekken bij inrichting ecologische zone 
● Speelplaats komt op de hoek wattbaan/Plettenburg, 

bij de Walnotenbomen  
● Er komt een ontmoetingsplek bij het weitje 

Plettenburg met bankjes 
● Zorgen voor veilige bereikbaarheid van speel- en 

ontmoetingsplekken 
● Speeltuintjestocht 
● Tijdelijke voorziening op ontwikkellocatie Kelvinbaan: 

ook denken aan spelen! 
● Meer walnoten/fruitbomen planten 

  
3. Toekomstige sfeer en identiteit > Margien 
Merwedehaven vindt iedereen top. 
Nieuwe buitenplaatsen moeten misschien meer landelijk; sommige referenties te stedelijk 
(en modern/strak). Kenmerk is vooral collectief groen in plaats van privé groen; en dus 
openbaar toegankelijk. 
Hoe gaan we om met het kantorenpark Rijnhuizen, kan dit een buitenplaats worden? 
 
o Gebouwen (als ensemble) zouden kunnen, vooral parkeerveld past niet; aanpakken 
o Per initiatief geld reserveren voor een gezamenlijke parkeeroplossing 
o Bij helft wonen helft werken veel minder parkeren nodig door dubbelgebruik: vergroenen 
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Stads Rhijnhuizen 
- zo compact mogelijk stedelijk gebied maken met meer aaneengesloten bebouwing; 
- parkeren concentreren; 
- niet te hoog (meer dan 5 lagen) in dit gebied. 

 
Merwede Haven 

- prachtig en goed denkbaar op deze plek. 
 
Aan de Watertuin 

- doorstroming moet worden verbeterd; 
-  verbreden tbv doorstroming en toegankelijkheid voor bv kano’s. 

 
Rondom het Fort 
 Eenheid in beplanting en hekjes kan een goed middel zijn voor de herkenbaarheid 
 thema schootsvelden (hoewel historisch niet kloppend) kan worden gecreëerd voor 
eenvoudige volumes en houtbouw. 
 

Hoe gaat het nu verder? 
Esther verzamelt alle opmerkingen en naakt daar een aangepast document  van. Met dit 
document zal dan gewerkt worden. Dit is de fase van uitproberen. Het document wordt 
straks als toetsingskader gebruikt.  
 
Gedurende de tijd dat het document gebruikt wordt, zullen er waarschijnlijk dingen 
uitkomen. Die kunnen dan aangepast worden waar dit nodig is. Het document wordt daarna 
meegenomen in het bestemmingsplan traject. Bij het bestemmingsplan volgt zoals 
gewoonlijk ook een inspraaktraject, waarna het definitieve bestemmingsplan wordt 
vastgesteld. Na de zomer volgt hierover meer informatie. 
 

En verder bij Club Rhijnhuizen… 
De volgende clubdag zal in mei plaatsvinden op woensdag 31 mei. Deze clubdag zal gaan 
over collectieve parkeeroplossingen. 
 
Daarnaast staan de volgende afspraken in de planning: 
Placegame voor het fort – lekkereplekkenteam overleg dinsdag 18 april 19u30 
Plettenburg lekkereplekkenteam overleg donderdag 20 april 19u30 
  


