SESSIE #1 GEBIEDSIDENTITEIT

TIJDMACHINE: NAAR EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE
GEBIEDSBRANDING

Springplank naar een
gemeenschappelijke
gebiedsbranding
Op dinsdag 12 februari stapten we in de
tijdmachine; middels verhalen uit het verleden
keken we naar de belangrijke onderwerpen voor
Rijnhuizen. Dit werd vertaald in een aantal
waarden die als basis voor de gebiedsmarketing
gebruikt worden. De tijdmachine is een tool van
STIPO die ingezet wordt bij herontwikkeling van
gebieden en panden.

Met een gemêleerd gezelschap gingen we aan de
slag in groepjes, verdeeld in tijdsperioden.
Aanwezig waren ontwikkelaars, mensen die
werken en ondernemen in Rijnhuizen, gemeente
en provincie met focus op cultuurhistorie,
bewoners en organisaties uit (de omgeving van)
Rijnhuizen. Zie bijlage voor een overzicht van de
aanwezigen.

Waarom de tijdmachine?
Siënna Veelders, STIPO, licht de tijdmachine toe.
Vaak wordt bij gebiedsmarketing maar één
verhaal uit de geschiedenis uitgekozen,
bijvoorbeeld die van een kasteel, of ligt de focus
op één persoon die als held uit het gebied
volledig de positionering vult. Daarbij wordt vaak
in standbeelden, straat- of wijknamen verwezen
naar de geschiedenis. Dat spreekt tot de
verbeelding, maar daarmee kom niet tot
gemeenschappelijke waardes. Daarnaast kun je
ook in programmering; de functies die er zijn en
het type ondernemingen, een link leggen naar de
geschiedenis zoals op het Marine terrein in
Amsterdam is gebeurd.
Verhalen maken de plek en een identiteit is een
mix van onderdelen waarmee mensen zich
identificeren. Hierom is gekozen voor de
tijdmachine en de waarden uit het gebied als
basis voor de gebiedsmarketing in Rijnhuizen.

Verhalen in Rijnhuizen
De Club Rhijnhuizen heeft zesentwintig verhalen
opgehaald uit Rijnhuizen en omgeving. Hiermee
is het aantal verhalen niet volledig, maar het geeft
een goed beeld. Vandaag lichtten we twee
verhalen uit, van twee helden uit Rijnhuizen en
Jutphaas.

2. Gerardes Jesephus Teljer, 1798 tot 1880, de
eerste arts in Jutphaas

1. Anna van Rijn, 1512 tot 1607, ze is maar liefst
98 geworden.
De familie van Rijn was een belangrijke familie in
Nieuwegein die veel betekent heeft voor het
Jutphaas en omgeving. Op grond van
naamgeving wordt de familie Van Rijn in
verband gebracht met de kastelen Rijnhuizen,
Rijnestein en Rijnenburg, daarnaast worden
zij genoemd in verband met de kastelen
Stormerdijk, Everstein, Plettenburg en De
Batau. Anna van Rijn was een weldoenster; zij
zorgde dat ook de armste kinderen uit Jutphaas
les kregen door voor hen een onderwijzer, school
en huisvesting te regelen. Voor haar dood heeft
zij een fonds met 7.700 gulden achtergelaten
waaruit geld voor de armen ook na haar dood
beschikbaar kon worden gesteld. Lees het hele
verhaal over Anna van Rijn op onze website, of
beluister het via izi.travel.

Ook Teljer was een weldoener. Niet rijk geboren
zoals Anna van Rijn, maar als ‘sociaal
ondernemer’ kon hij met inkomsten van klanten
uit de omgeving (de rijken) ook de arme mensen
uit Jutphaas helpen. Bij het kerkveld laat Teljer
een waterpomp maken, omdat hij ervan overtuigd
is dat dat mensen helpt tegen de choleraepidemie die toen heerste. Dankzij deze
waterpomp is er in Jutphaas maar één dode
gevallen in de omgeving van het kerkveld, terwijl
in Nederland, en Amsterdam alleen al, duizenden
mensen sterven. Sinds 1866 is Jutphaas de
eerste gemeente die cholera-vrij is dankzij deze
arts, een held in Jutphaas. Lees het hele verhaal
over Teljer op onze website of beluister het via
izi.travel.

We springen in de
tijdmachine
De aanwezigen bij de tijdmachine workshop zijn
gevraagd om een eigen verhaal mee te nemen. Hun
ervaringen met Rijnhuizen. We vragen een aantal
mensen om hun verhaal te vertellen.
Natasja Oosterloo –
“Mijn associatie met Rijnhuizen is de groene
omgeving en het water; het Merwedekanaal. Als
object heb ik ons huis meegenomen: een Tiny
House dat tijdelijk op de kavel aan de Kelvinbaan
staat. Door Kleinhuizen in Rijnhuizen ben ik hier
terecht gekomen in deze mooie omgeving.”

Lisette van Elst “ Voor mij is Rijnhuizen ecleptisch; verwarrend. Ik
kom uit Amsterdam en vind het een heel
ingewikkeld gebied. Er is een prachtig rondje fort en
verder ga je hup de snelweg weer op en weg uit dit
gebied. Het zou naar iets moois en meer
gestructureerds moeten gaan.”
Tiny Schwarze “ Voor mij is Rijnhuizen wonen, leven, werken; als
bewoner werk je ook hier. Dat doen veel bewoners
nu en van oudsher. Vroeger zaten hier de tuinders,
de eerste ondernemers die hier ook woonden. En
verandering hoort ook bij Rijnhuizen; het gebied
verandert continu. Ik heb foto’s van vroeger
meegenomen waarin de boomgaard te zien is en
hoe ik hier als kind ben opgegroeid.”

Netty van der Vlist “Verwondering is het woord voor Rijnhuizen voor
mij. Dit gebied is niets van de associatie die ik heb
bij Nieuwegein. Toen ik hier voor het eerst kwam
verwonderde ik me echt over de mooie omgeving,
het kasteel, de boomgaard. Het is heel anders dan
hoe ik Nieuwegein ken, terwijl ik uit deze regio kom.”
Inge Hoek “Mijn associatie met Rijnhuizen is uit en nieuw. Ik
woon in het Hof van Plettenburg en werk in de
dorpskerk aan de Nedereindseweg. Deze kerk is 30
juli precies 200 jaar uit. Hij stond eerst op het
kerkveld, maar op die plek kwam het water hoog te
staan en mensen kregen natte voeten als ze naar de
kerk gingen, daarom heeft de staat 200 jaar geleden
deze kerk aan de Nedereindseweg gebouwd voor de
kerkgemeenschap.”

Hans Geleijns “Voor mij is Rijnhuizen een fijne werkomgeving in
regio Utrecht. Toen wij jaren geleden een nieuw
kantoor zochten, was er veel rommel rondom
Utrecht. We waren verrast toen we hier kwamen:
deze oprijlaan, het pand en de omgeving, het is een
heerlijke werkplek! Een onontdekt plekje dat we
zonder makelaar destijds niet gevonden hadden.”
Rob de Munk
“Ik heb twee associaties met dit gebied. De
tennisvereniging waar ik zit vierde haar 50-jarig
bestaan afgelopen zondag. Hier heb ik 12 jaar aan
herinneringen van zonnige zondagen op het terras
van de gezellige tennisvereniging. Dit is heel iets
anders dan mijn eerste herinnering aan Jutphaas.
50 jaar geleden fietste ik alleen vanuit Utrecht naar
deze omgeving, als 8-jarige voor uitwedstrijd met
voetbal. Het was een kille, koude en winderige dag
en de mensen die ik de weg vroeg, vond ik heel
onvriendelijk. Die boulevard van kastelen heb ik toen
zeker niet ervaren.”

Invullen van de tijdlijn
In vijf groepen denken we na over verschillende
tijdslagen. Van het verste verleden tot en met de
toekomst.

Groep 3, de tijd van de Persilfabriek

Groep 1, verste verleden
Alhoewel de verhalen uit de bundel beginnen rond
de De gelaagdheid gaat veel verder dan de 15e
eeuw. Jutphaas bestond eerder, het verhaal van de
grondwal gaat terug naar (…), kasteel Plettenburg
werd gebouwd in 1300 en er zijn Romeinse
vondsten uit (…). Verder zijn de verschillende
verbindingswegen; Romeinse wegen, de weg van
Montfoort naar Houten en route de Napoleon waar
het dorp Jutphaas zijn locatie aan te danken heeft,
niet te missen in de verhalen. En natuurlijk is het fort
als verdediging van Jutphaas essentieel.
Verschillende kastelen zijn meerdere malen
verwoest en weer opnieuw opgebouwd. De
volharding en continue vernieuwing die
voortkwamen uit die verwoesting zijn heel typerend
voor dit gebied.
Groep 2, periode rondom de eerste waterpomp
In de 19e eeuw werd het Fort gebouwd, nu een
belangrijk icoon in Rijnhuizen. Ook was er een
bouwverbod in de omgeving, waardoor het gebied
heel lang groen is gebleven. De plofsluis stamt ook
uit deze periode als onderdeel van de Waterlinie.
Ook dat heeft zijn invloed op het gebied. Water
kreeg in deze periode een nog grotere rol; eerst
werd de Vaartsche Rijn en het lekkanaal gegraven
en daarna het Merwedekanaal en als laatste het
Amsterdam Rijnkanaal. Dit heeft Rijnhuizen en
omgeving tot een eiland gemaakt in Nieuwegein.
Kanalen kregen de functie voor transport van teelt
uit de boomgaarden. In 1870 ontstond het openbaar
vervoer op deze locatie: de trekschuit, stoomtrams,
paardentrams en 1914 reed eerste bus.

In de 20ste eeuw waren de fabrieken en het water
heel belangrijk. Water was er voor transport
goederen; economisch belangrijk. Ook in deze
periode speelden de boomgaarden nog een grote
rol. Er was veel groen, een duurzaam gebied dat ook
terug kan komen/ komt in het huidige Rijnhuizen.
We kunnen de fruitteelt bijvoorbeeld terug laten
komen in Park Rijnhuizen. Waterhuishouding was in
deze periode heel erg van belang; hoe kunnen we
dat terug laten komen in het heden? Een watertrap
in gebouwen, speelplaatsen met water et cetera.
Rijnhuizen is bedacht als wijk waarin wonen en
werken in balans is. Hoewel wonen steeds
belangrijker wordt, heeft het werken altijd de
boventoon gevoerd. Verder hebben de veldslagen
tussen Katholieken en Protestanten gezorgd voor
verzuiling in deze periode. Tot slot is mobiel wonen
al tijden een thema; eerst was er een
woonwagenkamp, als dienstwoning vanwege
gebrek aan andere woningen. Er heerste in dit
gebied een vrij hippiegevoel en dat vertaalt zich nu
door naar Tiny Houses.

Groep 4, de periode van de oprichting Club
Rhijnhuizen

Nu, in de 21ste eeuw is Rijnhuizen aan het
transformeren van één van de grootste
kantoorlocaties in de provincie Utrecht waar tot
2015 40% van de gebouwen leeg stond. De eerste
kantoortransformatie was die van Jutphaas Wonen,
waarna de kroon op Jutphaas het eerste grotere
nieuwbouwproject in Rijnhuizen was midden in de
crisis. Het durven en het doen, aanpakken op
gebiedsniveau, de enorme betrokkenheid van
bedrijven en bewoners waardoor er in korte tijd heel
veel van de grond kwamen, typeert Rijnhuizen. De
inmiddels verborgen parels zoals Jutphaas en
kasteel, mensen kennen het niet, worden langzaam
weer zichtbaar en moeten nog zichtbaarder worden.
Bewoners hebben geen sleutel meer van de
kasteeltuin. Groenvoorziening en winkels zijn op
veel plekken wel aanwezig, maar niet overal en in
Rijnhuizen is er nog veel versnippering en zijn geen
winkels. De kunstmarkt en Rijnhuizen Buitengewoon
waren erg succesvol.

o

fietst en dan broodje natuurlijk als
beloning
Recreatie en sport

Suggestie: naamgeving en straatnamen: graag
gebruik maken van het verleden in de nieuwe namen
in het gebied. Geen culturele armoede graag, die
ook wortelen in het verleden.

Waardes die we eerder formuleerden voor
Rijnhuizen
De waardes, of eigenlijk kenmerken, die we eerder
formuleerden voor Rijnhuizen komen aardig overeen
met wat er deze dag genoemd is.

Groep 5, de Toekomst
De toekomst was een moeilijke discussie. Hoe
kunnen we waarden en voorwaarden scheppen voor
de ontwikkeling? Soms heerst er het gevoel dat
ontwikkeling door kaders wordt tegengehouden.
Wat is belangrijk voor de toekomst?
o
o
o

o
o

Verbinding: water, ook in historie al
terug te vinden
Verbinding: sociaal, bewoners die
hier al lang wonen, ook de nieuwe
bewoners, het je hier thuis voelen
Groen, rust, ruimte, duurzaamheid:
Daar ruimte voor laten en dat terug
laten keren in de buurtgevoelens,
doen Tiny Houses en de bewoners
hier rondom Plettenburg
Snelfietsweg, in 25 minuten in
Utrecht
App maken waarin je laat zien en
punten scoren in de wijk als je veel

Eerder geformuleerd
1. Sociaal betrokken en trots
2. Aanpakken en pionieren, doen
3. Historie als reden voor recreatie
4. Natuur en water als bondgenoot
12 februari geformuleerd
Verder is vooral het groen en het water genoemd als
kwaliteit van het gebied die je overal in terug zou
moeten zien. Transformatie; verandering, zich
aanpassen aan de toekomst, is ook een eigenschap
die past bij Rijnhuizen.
Rijnhuizen als thuis:
‘Je thuis voelen, betrokken, beschermend,
buurtgevoelens, sociaal, verbinding.’
Rijnhuizen als aanpakker:
‘Verdediging, volharding, snelheid,
ondernemerschap, aanpakken, durven/doen, trots.’
Rijnhuizen als pionier:
‘Vernieuwing, verandering, innovatief, sociaal
bewogen pioniers.’

Vervolg
Branddoctors, waar we te gast waren, hebben
aangeboden om met ons mee te denken over het
vervolg om te komen tot een aanpak voor de
gebiedsmarketing. We zijn tot de volgende
stappen gekomen. Op dit moment onderzoekt de
Club of we deze aanpak in 2019 al uit kunnen
voeren (in de begroting stond het gepland voor
2020). In ieder geval kunnen we stap 2 en 3
uitvoeren dit jaar.

Stap 1 (hebben we gehad, 12 februari)
Verhalen en waarden ophalen middels de tijdlijn.
Stap 2 volgende sessie: niet 12 maart, maar
Vier verhaallijnen schrijven aan de hand van
verschillende doelgroepen en in de volgende
sessie/clubdag de verschillende verhaallijnen
toetsen bij de aanwezigen. Welke verhaallijn past
het beste bij Rijnhuizen? Voor deze bijeenkomst
zullen we alle en alleen clubleden uitnodigen. Wel
is het weer in de middag.

Stap 3 clubdag 17 april (avond)
Binnen de gekozen verhaallijn ophalen wat dit
voor het gebied betekent in, onder andere, de
volgende onderdelen:
> welke evenementen vallen hierbinnen en welke

vallen erbuiten?
> welke communicatie op de website / waarover
schrijven we en met welke toon?
> hoe kunnen we Park Rijnhuizen profileren?
> hoe vertaal je de identiteit in de
vastgoedontwikkelingen en openbare ruimte?
> welke straatnamen passen hierbij?
Voor een aantal van deze onderdelen zullen we
gezamenlijk input ophalen, om zo te komen tot
een breed gedragen gebiedspaspoort (zie 4) en
aanpak voor de gebiedsmarketing.

Stap 4 gebiedspaspoort & planning (vanaf) 2020
maken
Een gebiedspaspoort is een mooi vormgegeven
en goed verbeelde samenvatting van het verhaal,
plus alle input als houvast voor iedere uiting.
Denk hierbij aan de ontwikkelingen, evenementen,
openbare ruimte etc. Hierna zal een
communicatieplan opgezet worden en kunnen
placemaking, evenementen en ontwikkelingen
getoetst worden aan het gebiedspaspoort. Het
gebiedspaspoort geeft hiermee richting aan wat
we wel en niet oppakken als club en is aanleiding
voor een planning van de gebiedsmarketing vanaf
2020. Ook helpt dit gebiedspaspoort
ontwikkelaars en gemeente bij de positionering
van de ontwikkelingen en de uitwerking van
aanpassingen in de openbare ruimte et cetera.
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