
 

 
Samenwerken aan 
kwaliteit 
We schrijven deze avond samen als Club 
Rhijnhuizen een kwaliteitsagenda voor 
Rijnhuizen, nu er nieuwe kansen ontstaan om 
daarin te investeren. Aanleiding is de verwachte 
toename van het aantal woningen in Rijnhuizen. 

Tiny Houses 
We openen de avond prachtig in het groen met eten 
bij de Tiny Houses. Veel dank aan Kleinhuizen in 
Rijnhuizen voor deze mogelijkheid!  

 

 

 

CLUBDAG #15 Meer woningen in Rijnhuizen? En nu? 

Rijnhuizen werkt samen 
aan meer kwaliteit. 
 



 

Meer kwaliteit voor 
Rijnhuizen 
Emilie heet welkom op de Clubdag over “Meer 
woningen, wat nu?”. We gaan het vandaag hebben 
over de toekomst van Rijnhuizen, omdat er heel veel 
initiatieven zijn. We zien dat er zoveel 
woningbouwplannen zijn dat we vooruit moeten 
denken naar een toekomst met meer dan de 
oorspronkelijk verwachte 1.200 woningen. Als 
vrijwel alle werkpanden zouden wijken voor wonen 
dan passen er zo’n 3.000 woningen in het gebied. 
Als we nog een gemengde wijk nastreven kunnen 
we nadenken over misschien wel 2.250 woningen, 
1.000 meer dan drie jaar geleden gedacht. 

Hoeveel woningen er ook komen, kwaliteit van het 
gebied moet uitgangspunt zijn, want Club 
Rhijnhuizen is een gebiedscoöperatie die 
samenwerkt aan kwaliteit. Vandaag gaan we het 
daarom hebben over de kwaliteitsagenda, die zal 
bestaan uit vier onderwerpen. Deze 
kwaliteitsagenda bepaalt ons jaarplan en 
gesprekken met de gemeente. Wat hier instaat is de 
input voor de bepaling of we een woon- en werkwijk 
willen blijven en hoe we omgaan met meer wonen in 
Rijnhuizen.  

Onderwerpen 
kwaliteitsagenda 

 
1. Identiteit  
In de kwaliteitsagenda is de identiteit een belangrijk 
onderwerp. De verandering van kantorengebied naar 
woon-werkwijk betekent ook een verandering in de 
identiteit en het imago van het gebied. Hoe kunnen 
we de historie van Rijnhuizen als inspiratie gebruik 
voor de toekomstige positionering van het gebied? 
Dat kan zich uiten in verhalen en ontwerp. Denk 

bijvoorbeeld aan hoe we met de verhalen van de 
waterlinie een speeltuintje in kunnen richten dat 
tegelijkertijd bijdraagt aan een klimaat-adaptief 
gebied. En hoe halen we inspiratie uit verhalen zoals 
dat van Anna van Rijn, om de toekomstige 
gebiedsbranding vorm te geven en naamgeving te 
bepalen?  

 

2. Voorzieningen  
Ten tweede de voorzieningen. Broodje natuurlijk is 
een goed voorbeeld van een voorziening die goed 
past in een woon-werkomgeving en bij dit gebied als 
plek om te wandelen. Hoe zorgen we dat we ook 
andere voorzieningen krijgen? En hoe kunnen die 
voorzieningen zo goed mogelijk samen gaan met 
het wonen en werken? Zo hebben we (onder andere) 
veel ICT- en zorgbedrijven in Rijhuizen. Moeten we 
denken aan clusters van zorgkantoren en 
zorgvoorzieningen? ICT kantoren en mancave-
achtige voorzieningen? De sportverenigingen hier, 
samen met LBP|SIGHT, met een energie-opwekkend 
sportpark? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zowel 
bewoners als werkenden zich thuis voelen en 
voldoende voorzieningen hebben in hun omgeving? 

 

3. Duurzaamheid  
Ten derde Rijnhuizen geeft energie: wat is er nodig 
om met de grotere woningaantallen in 2030 
energieneutraal en in 2040 klimaatneutraal te zijn? 
In het extreme scenario van 3.000 woningen kunnen 
we de energie niet meer alleen in het gebied zelf 
opwekken, hoe gaan we dat dan regelen? Het is 
mogelijk om een duurzame energie-architectuur aan 
te leggen en met de plannen van Power to X kunnen 



 

we een groot deel van de woningen van warmte en 
elektriciteit voorzien. Maar om dat te realiseren is 
een voorinvestering, leveringszekerheid en afname-
zekerheid nodig. Hoe organiseer je deze zekerheden 
in een organische gebiedsontwikkeling?  

 

4. Openbare ruimte 
Ten vierde de openbare ruimte. Die moeten we 
anders inrichten als we 2.000 woningen gaan 
bouwen, of 2.500. Kunnen we die inrichting ook 
laten inspireren over het verleden met het water? En 
kan dit ook bijdragen aan de klimaatadaptiviteit van 
Rijnhuizen? Met meer woningen is er ook meer geld 
voor de openbare ruimte. Met de oorspronkelijk 
bedachte 1.500 woningen was er wel geld voor de 
weg, maar niet voor speelplekken of voor Park 
Rijnhuizen. Wat willen we extra als we meer 
woningen realiseren? En hoe richt je de omgeving 
zo in, dat zowel bewoners als mensen die hier 
werken en naar school gaan zich thuis voelen?  

Wethouder Hans Adriani 
aan het woord

 
Randvoorwaarden van het College B&W 
Hans Adriani, wethouder gemeente Nieuwegein 
voor de gebiedsontwikkeling in Rijnhuizen, vertelt 
over hoe het college tegen meer woningen aankijkt. 
Voor de gemeente was het uitgangspunt in 2014: 
geen geld, geen grond en toch gebiedsontwikkeling. 
Het moet organisch, niet alles vastgelegd. En het 

zou een gemengd woon-werk gebied zijn en de 
gemeente wil geen bedrijven de wijk uitjagen. 
Adriani zegt hierover: “We dachten dat het zo’n 10, 
15 of misschien wel 25 jaar zou duren om 1.200 
woningen in het gebied te krijgen, en dan zou het 
50% wonen en 50% werken zijn.” En nu al zijn er 
initiatieven voor meer dan 1.200 woningen. De 
minister moest de gemeente Nieuwegein ruimte 
geven als pilot voor de omgevingswet om dit proces 
zo mogelijk te maken, maar de gemeente wacht nog 
steeds op een besluit uit Den Haag. “Maar geen 
zorgen” zegt Adriani, “ontwikkelen kan gewoon.” De 
Ontwikkel Maatschappij Utrecht (OMU) heeft een 
regeling getroffen met de gemeente die Rijnhuizen 
door de tussenperiode heen helpt.  
 
De aanname was dat de ontwikkeling van west naar 
oost zou gaan. Het bleek precies andersom. Juist in 
de Oostkant is gebouwd, getransformeerd, zijn 
woningen in aanbouw of staat sloop-nieuwbouw in 
de startblokken. Aan de westkant is de gemeente 
nog in gesprek met veel partijen. 

Of de gemeente meer wonen wil in Rijnhuizen? Het 
is aan ons.  

 
 
“De 1.500 woningen zijn ‘op’ als alle vlakjes op de 
initiatievenkaart zijn ontwikkeld. Eigenlijk moeten 
we vanaf vandaag zeggen tegen iedereen met een 
kantoor die woningen wil maken zeggen: dat kan 
niet meer. We zijn nu aan het onderzoeken wat we 
willen. We doen dat in een regionale en een 
landelijke discussie. De minister zegt bouwen-
bouwen-bouwen. De regio Utrecht zegt dat er nog 
105.000 woningen bij moeten komen in de komende 
decennia. Dat is twee keer de stad Amersfoort. Dat 
brengt de gedachte met zich mee, dat als we hier 
meer woningen kunnen maken, we dat ook moeten 
doen. Als we dat willen, dan moeten er ook 
voorzieningen komen en moeten we erop sturen dat 



 

daar plek voor is. We moeten onderzoeken of de 
verkeersstructuur voldoende is als we naar 3.000 
woningen gaan ontwikkelen. Er ligt hier een 
mogelijkheid en dat roept een boel vragen op, en 
willen we dat wel? Net als in 2014 willen we dat aan 
jullie als gebiedspartijen vragen. Vanavond doen we 
dat met de Club Rhijnhuizen voor het eerst. Met het 
beeld van vanavond gaan we terug naar het college 
en de raad om het gesprek verder te voeren.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het college ziet wel een aantal belangrijke 
randvoorwaarden om een scenario voor meer 
woningen te onderzoeken: 

1) Het college wil graag onderzoek wat het effect 
is als we hier meer woningen toestaan. Met 
name voor: leefbaarheid, recreatie, 
verkeersstromen, voorzieningen. 

2) Het college geeft als randvoorwaarde mee dat 
het uitgangspunt rood voor rood moet blijven, 
het principe van organisch ontwikkelen zoveel 
mogelijk in stand blijft en ondernemers die 
willen blijven ook de ruimte houden om te 
ondernemen.” 

 

 
 
 
  



 

Historische waarden 
leidraad toekomstige 
ontwikkelingen 
Hans Karssenberg van de Club Rhijnhuizen 
presenteert kort enkele kernen uit de 26 
cultuurhistorische verhalen die we hebben 
verzameld. Met focus op Anna van Rijn en de 
chirurgijn. “We hebben als club geen voorkeur voor 
meer wonen, welke scenario ook; we willen 
samenwerken aan kwaliteit. Daarom beginnen we 
vanavond met deze vier onderdelen. Het is 
belangrijk om de historie te kennen. We hebben als 
club een goede stagiair, Ilya Lindthout, gevraagd om 
de verhalen te verzamelen. Dat heeft geleid tot maar 
liefst 26 verhalen, gebundeld in een brochure, op de 
website en in een luisterapp, waarmee je al 
wandelend de verhalen af kunt luisteren. 
 
De verhalen gaan over water, over de Duitsers en 
over Napoleon. Maar twee heldenverhalen springen 
er het meeste uit. Anna van Rijn is de grootste held. 
Ze is 98 jaar geworden en komt uit de familie van 
Rijn, die onder andere kasteel Rijnhuizen bezat. Haar 
familie is bepalend geweest voor dit gebied. Anna 
van Rijn heeft veel betekend voor het toen arme 
dorp Jutphaas. In 1603 richtte zij een fonds op en 
zette zij woningen neer. In haar testament heeft zij 
vastgelegd dat zo’n 7000 gulden in een fonds voor 
onderwijs te investeren. 

In 1798 wordt de tweede held van Rijnhuizen 
geboren. Ook toen was er nog veel armoede en veel 
uitbraken van ziektegolven. Hij is de eerste 
chirurgijn van Jutphaas en bestrijdt veel ziekten in 
het dorp. Gerardus heeft tegen de wil van de 
gemeente in geïnvesteerd in een waterpomp. Bij de 
uitbraak van cholera blijkt zijn aanpak succesvol, en 
wordt Jutphaas een landelijk voorbeeld. 

We halen vier kernwaarden alle historie: 

• Sociaal betrokken en trots 
• Aanpakken en pionieren; doen   
• Historie als reden tot recreatie  
• Natuur en water als bondgenoot 

Deze kernwaarden willen we als basis gebruiken bij 
het nadenken over de toekomst. Ze zijn sturend 
voor de gebiedsbranding en positionering van het 
gebied. Maar ze sturen ook aan dat we bijvoorbeeld 
geen standaard speeltuinen willen, maar 

speeltuinen die het rijke verleden laten zien, en 
bijvoorbeeld spelen met water als inzet hebben. En 
dat we in de openbare ruimte geen goedkope 
materialen verwachten, maar meubilair dat past bij 
het natuurlijke en monumentale karakter. 

Samen de Kwaliteitsagenda maken 
We gaan in vier groepen uiteen om samen te werken 
aan de ‘Kwaliteitsagenda’: 

1) Positionering Rijnhuizen: historie en toekomst 
2) Werken, winkels en voorzieningen 
3) Rijnhuizen geeft energie 
4) Van vrachtwagens naar kinderwagens en Park 

Rijnhuizen. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  



 

Uitkomsten per groep 
(input kwaliteitskader) 
1) Positionering en gebiedsbranding  
Tijdens de workshop is een tijdlijn ingevuld, in 
sneltempo dus nog lang niet volledig. Hiervoor gaan 
we nog een keer een langere sessie organiseren en 
wat langer in gesprek met een aantal 
belanghebbenden. Onder andere de Grient en 
familie de Geer moeten nog worden opgenomen in 
het verhaal. Ook waren fabrieken als de 
persilfabriek nabij deze locatie een motor voor de 
economie tussen oorlogen Maar ook de tuinderijen, 
boomgaarden en de kantoren/ het werken uit de 
jonge geschiedenis heeft een belangrijke rol die we 
niet over moeten slaan.  

 

Samengevat:  

• Nieuwegein is een pioniersgemeente en dat 
zie je terug in Rijnhuizen. Veel mensen die 
hier werken en komen wonen, komen van 
buiten Nieuwegein. In deze wijk pakken 
bewoners een hoop zelf op en die 
mentaliteit wordt ook overgedragen op 
nieuwe bewoners en gebruikers. Mensen 
zijn hier sinds jaar en dag sociaal 
betrokken. Dat aanpakken en zelf doen 
maakt dat hier ook ruimte is voor 
experiment. We kunnen hier nieuwe dingen 
uitproberen, zoals we dat ook doen binnen 
de gebiedsontwikkeling.  

• Vooral het water, groen en de rijke historie 
worden als kwaliteiten gezien. Rijnhuizen is 
bebouwd, doch groen. Opvallend genoeg 
zijn deze dingen redelijk verborgen, wat 
enerzijds jammer is. Je zou de 

geschiedenis letterlijk zichtbaar willen 
maken en het groen en water nog veel 
toegankelijker. Maar het onbekende zorgt 
ook voor rust, wat je op sommige plekken 
graag zou willen houden. En een veilig 
gevoel, een soort geborgen. Het meest 
bijzondere aan het onbekende Rijnhuizen is 
misschien het mysterie dat het hierdoor met 
zich mee draagt. Rijnhuizen maakt 
nieuwsgierig. De paar plekken waar je de 
geschiedenis goed ziet: het kasteel en het 
fort, zijn mooie historische plekken. Plekken 
waar Nieuwegein er maar weinig van heeft. 
Mooi Rijnhuizen doet zijn naam eer aan en 
het tuinhuisje uit het kasteel is een logisch 
icoon.  

• Een ander heel belangrijk onderdeel is dat 
Rijnhuizen zich onderscheid door de 
beweging die zich door de hele dag heen 
afspeelt in het gebied. Rijnhuizen is 
verrassend veelzijdig. De wijk leeft. Omdat 
wonen, werken en een school hier 
samengaan, is het een komen en gaan van 
mensen. Daarnaast nodigt het groen en 
vooral het rondje Jutphaas uit tot beweging. 
Verder komt duurzaamheid naar voren, 
maar nog weinig geladen.  
 

Vervolg: de tijdlijn Het is voor projectontwikkelaars 
de vraag hoe belangrijk het is om te zorgen voor de 
positionering van hun eigen plek, of te focussen op 
de complete gebiedsidentiteit door 
gebiedsbranding. Op de vraag of we meer dan 1500 
woningen willen of niet, is het antwoord dat het niet 
gaat om het aantal woningen, als het maar een 
groene en gemengde wijk blijft. Zolang het maar 
blijft leven, wonen en werken samen blijven gaan en 
het groen en het water uit blijft nodigen tot 
beweging; tot spelen en recreatie.  

 

2) Werken en voorzieningen 
 

 
 
Deze groep droomde over meer terrasjes, een 
bakker zoals in de Leidsche Rijn met koffie terrasje, 
niet allemaal flats, ook laagbouw graag, groen (ook 
tussen de woningen/kantoren, niet alleen park). 
Routing door het gebied heen, sport (lint 
maximapark / beweging niet alleen op velden maar 



 

ook in openbaar gebied, Anna van Rijn Park, Fort 
voelt nog gesloten (mag ik daar wel komen?), 
speelvoorzieningen voor kinderen, niet alleen 
wonen: de MIX is juist heel mooi.  

 

Bij werken en voorzieningen denken we aan: 

• Werken: starters, ZPers, ambachten, creatief. 
Aanvullend zijn genoemd: wijkeconomie, 
laagbouw, verkeersonveiligheid bij te veel op 
autovervoer gerichte bedrijvigheid, nog steeds 
veel leegstand, mix behouden, naar creatieve 
bedrijven zoals op RDM-terrein in Rotterdam, 
verzamelgebouw voor creatievelingen jong en 
‘oud’. 

• Winkels: supermarkt, dagelijkse winkels, horeca, 
persoonlijke dienstverlening. Aanvullend zijn 
genoemd: flexibele bebouwing, supermarkt, 
terrasjes (vaak genoemd), grand cafe, 
lunchroom, horeca voor overdag, voorzieningen 
op zichtplekken, fort en park meer een rol geven 
met horeca en evenementen, bakker met 
terrasje, bereikbaar, stomerij en 
pakketophaaldienst. 

• Maatschappelijk: basisschool, kinderopvang, 
eerstelijns zorg: huisarts, fysiotherapeut, 
tandarts, verloskundige, apotheek. Aanvullend 
zijn genoemd: schoolwoningen, buurthuis met 
zorgfuncties, 
gezondheidscentrum/dokterspost/tandarts/apo
theek, kinderdagverblijf en BSO, scholen.  

• Recreatie: Park Rijnhuizen, groen in de wijk, 
speelplekken kinderen, bovenwijks groen, 
binnensport, sportvelden. Aanvullend zijn 
genoemd: skeeleren, bootcamp, sporten binnen 
en in de buitenlucht, sportschool; historische 
rondleidingen; aandacht voor wateropvang; Fort 
Jutphaas meer ontsluiten; groen tussen 
woningen; meer openbaar groen waardoor 
spelen aantrekkelijk wordt. 

• Als overige voorzieningen zijn genoemd: 
openbaar vervoer verbeteren; betere buslijnen, 
ook in het weekend en de avond (dat laatste 
gaat overigens met ingang van december 
verbeteren door een eerdere actie van de Club, 
gemeente en provincie Utrecht samen). 

 

3) Energie en duurzaamheid  
Als de wijk gasloos wordt moet er een duurzaam 
warmtenet komen, ongeacht de hoeveelheid 
woningen. Tijd speelt daarin een rol, want er wordt 
nu al gebouwd en er is nog geen alternatief 
warmtenet. Om dat te ontwikkelen heb je minimaal 
900 woningen nodig, en hoe ga je daarmee om? Dit 
is op te pakkendoor in te zetten op gebruik van het 
warmtenet, en in de tijdelijkheid te regelen dat er 
een afnamegarantie is. Er moet wel 1 partij komen 
die alles realiseert. 

De groep die zich over dit thema heeft gebogen 
heeft een kant en klare zin geformuleerd voor in de 
kwaliteitsagenda: 

“We willen 100% inzetten op een duurzaam 
warmtenet. Het probleem van tijd en volume gaan 
we oplossen met tijdelijke bronnen en ‘afname 
garantstelling’ om de business case van de grond te 
krijgen. (Techniek is in eigendom van de aanbieder.) 
Iedereen doet mee, ook de transformaties. We 
willen doorontwikkelen naar een systeem met 
gebiedseigen energiemanagement.” 

Bestaande bebouwing moet op een natuurlijk 
moment worden aangesloten (vervangen systemen 
of iets dergelijks). De overheid kan bij nieuwbouw 
vragen/eisen hierop aan te sluiten. Bij transformatie 
kan dit nu nog niet. 

 

 



 

4) Openbare ruimte en Park Rijnhuizen 
 

 
 
Deze groep heeft een grote ideeënrijkdom 
verzameld om de openbare ruimte geïnspireerd op 
de historische waarden meer kwaliteit te gaan 
geven: 

• Historie, betrokken en brede inzet laten zien. 
Maak het thema van de kastelen zichtbaar. De 
tennisvereniging geeft het voorbeeld door 
historie te laten terugzien en beleven in het 
park. Het kasteeltuin idee maakt dat ze geen 
plastic stoelen willen, maar kasteelbanken en 
passende afvalbakken. We moeten het 
‘onzichtbare’ verleden zichtbaar maken en 
vertellen, de Hollandse waterlinie. Er moet een 
gids komen voor bezoekers op het fort. De 
nieuwe groenvoorziening moet passen bij de 
historie: heembegroeiing, oude historische 
planten en vruchtbomen, kruiden. Een 
kruidenpluktuin zou geweldig zijn! En plaats zo 
min mogelijk verkeersborden om vervuiling van 
het uitzicht te voorkomen. Met de kennis van 
vandaag zou je liever geen woningen in de 
kasteeltuin meer willen (maar het is al besloten 
dat dit binnen de contouren van het voormalige 
kantoor van het FOM mag). Doe meer met het 
water: varen op de fortgracht, betere 
aanlegplekken in het kanaal, rondvaarten door 
de omgeving. 

• Alles moet een meer open karakter krijgen, want 
alles ligt nu een beetje verstopt. 

• Breed betekent dat voorzieningen een rol in de 
samenleving spelen, makkelijk toegankelijk zijn 
voor allerlei activiteiten. De tennisvereniging 
biedt bijvoorbeeld meer ruimte dan alleen 
tennis. 

• Er moet veel aandacht zijn voor 
sportvoorzieningen. De tennis moet worden 
behouden; liefst eigenlijk ook de hockey (maar 
de verplaatsing hiervan is al besloten). Kan de 
tennisvereniging worden uitgebouwd naar een 
bredere sportvoorziening? De faciliteiten voor 
buitensport moeten worden uitgebreid: 

fitnesstoestellen, faciliteiten voor de hardlopers. 
Goede kindvoorzieningen, ook kleine 
speeltuintjes. Meer dan alleen toestellen, en ook 
aangenaam voor de oudere kinderen en de 
ouders. Laat het thema van de waterlinie 
terugkomen in de speelplaatsen. 

• De bestaande groenwaarden in het gehele 
gebied moeten in kaart worden gebracht. Wat 
zijn de waardevolle monumentale bomen om te 
behouden? Wat zijn de ecologische waarden 
om te koesteren? 

• Als er meer woningen komen, stuur dan vooral 
op sloop-nieuwbouw en niet meer op 
transformatie. Organiseer die extra nieuwbouw 
vooral met een buitenplaatsen karakter, met 
veel groen en minder gestapelde 
appartementen. 

• We moeten Jutphaas mee nemen als onderdeel 
van de kwaliteiten van het gebied! De 
Herenstraat en het dorp Jutphaas hebben al 
horeca, basisschool en groen, en liggen niet 
buiten het gebied maar vormen een geheel met 
de nieuwe woningbouw in Rijnhuizen. De 
Herenstraat kan een belangrijk hart voor het 
toekomstige gebied worden. 

• Het Park Rijnhuizen ligt nu vrij noordelijk in het 
gebied. Dat betekent dat er groene aders vanuit 
de woningen in het zuiden naar het park moeten 
komen. De kasteellaan moet worden 
doorgetrokken. Er moeten duidelijke lijnen naar 
het Park Rijnhuizen komen, een groene 
dooradering van het gebied Rijnhuizen. 

o Er moet een brede groene strook 
komen langs de laan die de Herenstraat 
langs kasteel en tennisvereniging met 
het fort verbindt. 

o De weg rond het fort moet breed blijven 
en liefst autovrij. 

o Kunnen we de historische verbinding 
van de Malapertweg aan de oostzijde 
van Rijnhuizen herstellen door een 
tunnel voor fietsers en voetgangers 
onder de provinciale weg aan te leggen? 
Die vergroot de kwaliteit van het gebied 
en de verbinding met het Amsterdam-
Rijnkanaal en het recreatiegebied 
daarachter. 

o De nieuwe loop-fietsbrug aan de 
noordzijde van het Fort Jutphaas moet 
er snel komen! 

o De fiets- en wandelroutes door het 
gebied moeten veel logischer worden. 



 

o Meer recreatie betekent ook nadenken 
over meer parkeerplaatsen, en een 
goede plek uit het zicht daarvoor. 

o Het Park moet worden opgenomen in 
de recreatieve fietsroutes in de wijdere 
omgeving. 

o Kan de geplande brug vanaf het terrein 
van KondorWessels Projecten over het 
Merwedekanaal op een andere plek 
komen te liggen, namelijk richting de 
Langelaan? 

o Nog veel vaker stimuleren van culturele 
activiteiten in het park is belangrijk: 
kunstmarkten, culturele festivals, een 
beeldenexpo buiten net als op Het 
Voorhout in Den Haag. 

o Kunnen we Wijnestein niet herbouwen 
op de plaats waar nu het carré van 
bomen staat? En daar een culturele 
wijkvoorziening van maken? 

o Kunnen we een permanente muziektent 
op het fort toevoegen? Een openlucht 
theater? 

o Wat kunnen we met de munitie-opslag 
op het Fort? 
 

Bereikbaarheid 
Naast deze vier elementen is er het verzoek van de 
clubleden om als vijfde element toe te voegen: de 
bereikbaarheid. We hebben dit punt al tijdens 
eerdere clubdagen bediscussieerd en zullen het op 
de kwaliteitsagenda plaatsen. 
 

Conclusie 
Hans Adriani sluit de avond af: “Wat ben ik blij dat ik 
gekomen ben. Ik heb veel liefde gehoord vanavond. 
Ik ken niet veel plekken in de stad waar mensen met 
zo veel liefde over hun stad praten. Niet alleen de 
mensen die hier wonen of gaan wonen, iedereen lijkt 
verliefd te zijn geworden op mooi Rijnhuizen. Ook 
ontwikkelaars. Samen willen we de schouders 
eronder zetten. Er is ook veel realisme en 
pragmatisme: als je een supermarkt wil, moeten er 
wel voldoende klanten zijn en voor een basisschool 
genoeg kinderen. Misschien moet je meer sturing 
willen op aantal woningen en voorzieningen. Ik heb 
ook iets niet gehoord: geen getal aan woningen. 
Wel: prop het niet te vol. Mix wonen en werken, daar 
hechten we erg aan. En er is nog iets dat ik niet 
gehoord heb, maar waar we het wel over moeten 
hebben: klimaatadaptatie. Dat vraagt iets van hoe 
we onze openbare ruimte en onze tuinen inrichten. 
Zorg dat dat ook in de kwaliteitsagenda terecht 
komt.  

Er moeten nu onderzoeken en rapporten komen 
over verkeer, warmtevraag etc. Als dat binnen de 
komende maanden lukt, verwerken we dat in het 
ontwerp bestemmingsplan dat nu in de maak is. We 
komen dan graag weer bij u terug.” 

Club Rhijnhuizen zal het kwaliteitskader uitwerken, 
volgend jaar komen we ook samen rondom de 
onderwerpen uit het kwaliteitskader. Dit verslag en 
volgende verslagen nemen Hans en Emilie mee in 
gesprekken met de gemeente over de toekomst van 
Mooi Rijnhuizen. 

 

 

 

 

 

 

 


