PARK RIJNHUIZEN

PRIJSVRAAG
FORTWACHTERSWONING

Park Rijnhuizen, sinds
1640
Park Rijnhuizen ligt in Rijnhuizen in Nieuwegein,
direct ten zuiden van Utrecht. Het park is het hart
van Rijnhuizen, met het Kasteel Rijnhuizen uit 1640
en het Fort Jutphaas uit 1820, één van de oudste
forten van de Hollandsche Waterlinie. Eromheen is
in de jaren ’80 een kantorenpark gebouwd, dat sinds
2015 onder het motto ‘Mooi Rijnhuizen’ wordt
getransformeerd naar een gemengde woon-, werken leefwijk.

Club Rhijnhuizen
In 2017 is de Club Rhijnhuizen opgericht, de
gebiedscoöperatie die met eigenaren, gebruikers,
bewoners, ontwikkelaars, gemeente en met een
reeks nieuwe initiatiefnemers samen zorgt voor een
gebied met kwaliteit. Meer informatie kun je vinden
op www.clubrhijnhuizen.nl.
Geleidelijke ontwikkeling van het Park Rijnhuizen
Een belangrijk onderdeel van het werken aan die
kwaliteit is het Park Rijnhuizen, dat we stap voor
stap uitbouwen, programmeren met activiteiten en
fysiek groter maken, naarmate er geleidelijk aan
meer woningen en nieuwe gebruikers in het gebied
komen. In de afgelopen jaren hebben we de eerste
stappen gezet.

Samen met de gemeente, Stichting Fort Jutphaas
en andere betrokkenen hebben we het fort openbaar
toegankelijk gemaakt, wandelpaden, bankjes en
speeltoestellen toegevoegd, en zijn we de eerste
jaarlijkse monumenten-, sport- en
cultuurevenementen gaan organiseren.

We doen dat op basis van de ideeën van
placemaking: met de community samenwerken aan
openbare plekken waar de gebruikers zich
onmiddellijk thuis voelen.

De Fortwachterswoning
Midden in dat Park Rijnhuizen in wording, op het
Fort Jutphaas, ligt de Fortwachterswoning. Deze is
onderdeel van het Rijksmonument, is eigendom van
de gemeente en moet worden opgeknapt. Nu de
gemeente dit wil gaan doen, zien we een mooie
kans om de toekomstige invulling van de
Fortwachterswoning zoveel mogelijk te laten
bijdragen aan verdere verlevendiging van het Park
Rijnhuizen. De Fortwachterswoning als uitvalsbasis
om meer activiteiten in het park te krijgen.

OPEN PRIJSVRAAG
Om die reden schrijven we een open prijsvraag uit, met als doel om initiatieven te krijgen die helpen
het Park Rijnhuizen te verlevendigen. De Fortwachterswoning en het gebied rondom moeten een
publieke uitstraling hebben als poortwachtersfunctie en liefst ook als bezoekerscentrum voor het
park. We zullen het beste idee selecteren om van de Fortwachterswoning gebruik te gaan maken.
Let op: als dat idee is geselecteerd, heeft de gemeente nog tijd nodig om de woning gedurende circa
9 tot 12 maanden te renoveren. Vanaf het moment dat de Fortwachterswoning gerenoveerd
beschikbaar is, kan het winnende idee voor een periode van maximaal 2 jaar (in combinatie met
bewoning) of maximaal 5 jaar (zonder combinatie met wonen) gebruikmaken van de woning als
uitvalsbasis om activiteiten op het fort te organiseren en zo het Park Rijnhuizen verder leven in te
blazen.

Eigenschappen van de Fortwachterswoning
De Fortwachterswoning werd oorspronkelijk
gebouwd tussen 1846 – 1848. Bouwtekeningen en
kaartmateriaal uit die periode geven aan dat het om
een bescheiden rechthoekig bouwwerk gaat,
grotendeels gefundeerd op de restanten van de
fundering van kasteel Plettenburg. Het nabijgelegen
wachthuis in de keel van het fort dateert uit dezelfde
periode.

De Fortwachterswoning werd in de periode 1930 –
1935 vrijwel geheel vernieuwd, naar alle
waarschijnlijkheid met gebruikmaking van de
bestaande fundamenten. Het gebouw behield
dezelfde rechthoekige plattegrond en heeft min of
meer ook dezelfde afmetingen als zijn voorganger
uit 1848. De woning werd aan de zuidzijde voorzien
van een uitbouw onder plat dak, waar de keuken in
werd ondergebracht. Deze woning is omstreeks
1957 uitgebouwd.

Begane grond: entree met trapopgang en toegang
naar de woonkamer met bergkast en werkkamer
met toegang naar een slaapkamer. Vanuit
woonkamer toegang naar een tweede hal met
wasmachine-aansluiting, toegang naar de tuin en de
badkamer.

Eerste verdieping: overloop met dakraam.
Tussenkamer met opstelling c.v. combiketel. Twee
slaapkamers waarvan één met extra wastafel en
bergkast.

Totale woonoppervlak: 127 m2
Begane grond (m1):

Eerste verdieping (m1):

-

-

Woonkamer 4 x 4,025
Slaapkamer 2,99 x 4,025
Kantoor 4 x 4,025
Keuken 2,285 x 3,24
Badkamer 2,285 x 2,24
Hal aan voor- en achterzijde

Slaapkamer 2,99 x 4,025
Slaapkamer 4 x 4,025
Slaapkamer 2,99 x 4,025
Slaapkamer met inbouwkasten 3,84 x 4,025
Overloop

Huurrechten
De tijdelijke huurovereenkomst wordt in principe
voor max 2 jaar afgesloten, bij een initiatief
gecombineerd met woonfunctie. Voor initiatieven
zonder woonfunctie geldt een max termijn van 5
jaar, afhankelijk van een door de jury te beoordelen
kwaliteit van het initiatief. Na de huurtermijn kan de
huurovereenkomst niet omgezet worden in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Uiterlijk 1
maand voor het verstrijken van de huurtermijn wordt
de overeenkomst vanuit de gemeente opgezegd.

Details prijsvraag
Doelen van deze prijsvraag voor de
Fortwachterswoning zijn:

Thema’s voor het Park Rijnhuizen waarvoor we de
inzenders uitnodigen om een activiteitenplan voor
op te zetten:

- Primaire doel: verlevendiging van het Park
Rijnhuizen.

- levende historie en waterlinie

- Meer dagelijkse en maandelijkse activiteiten in het
park, samen met de stakeholders van en rond het
park: placemaking.

- groen, water, natuur en ecologie

- Past bij de ziel van de plek, tot leven brengen van de
cultuurhistorie.

- duurzaamheid (in het bijzonder klimaatadaptie)

- Helpt om Rijnhuizen als gebied op de kaart te
zetten.

- maatschappelijke voorzieningen

- Geeft invulling aan aanwijzing Waterlinie als Wereld
Erfgoed Unesco.

- kunst- en cultuurprogrammering

- Activering op de thema’s van het park.

Belangrijke stakeholders om mee samen te
werken:

- Poortwachtersfunctie: het openen en sluiten van
de toegangspoorten tot het fort.

- Stichting Fort Jutphaas (een samenwerking van
het voormalige Wijnfort en de scouting)

- Publieke uitstraling, goede relatie tussen
activiteiten binnen en buiten in het park rondom de
Fortwachterswoning; bij voorkeur ook een
bezoekerscentrum voor het park.

- Club Rhijnhuizen
- Gemeente Nieuwegein
- Scouting Nieuwegein
- Restaurant Céline in fort (het fortgebouw, het
voormalige Wijnfort zelf, is in particuliere handen)
- Tennisvereniging Rijnhuyse (met de
tennisvereniging werken we aan een plan om hen
ook visueel meer op te nemen in het park; daarnaast
willen zij graag een rol nemen om meer
sportactiviteiten te gaan organiseren)
- Kasteelheer/beheerder kasteeltuin (kasteel
Rijnhuizen en de omliggende tuin zijn in particuliere
handen)
- Wijkplatform Rijnhuizen (in oprichting)
- Nieuwegeinse cultuurorganisaties (ook betrokken
bij evenementen zoals het Zomerfestival,
Nieuwegein Buitengewoon, en Monumentendag in
het Park Rijnhuizen)
- Utrechtse/regionale netwerken (we vragen
initiatiefnemers deze ook in te brengen, zodat er een
mix ontstaat van partijen uit Utrecht en uit
Nieuwegein)
- Andere initiatiefnemers zoals het Oosterlicht
College (middelbare school) en horecavakschool.

Randvoorwaarden:
- Voor periode van maximaal 2 jaar in combinatie
met wonen en maximaal 5 jaar bij initiatief zonder
woonfunctie.
- Primaire activiteit: cultuur/creatief combineren
met recreatief/informatie waarbij het meer
bijdragen aan dagelijkse activiteiten leidt tot een
hogere waardering van het initiatief.
- Combinatie met functie als bezoekerscentrum
voor het park, de activiteiten en de cultuurhistorie.

- De doelstellingen voor Fort Jutphaas en Park
Rijnhuizen zijn bepalend voor de uitwerking van het
plan; plannen zijn te vinden op
https://www.clubrhijnhuizen.nl/documenten/ >
‘Park Rijnhuizen’ en ‘Historie’.
- Het Fort is een Rijksmonument en het terrein is
archeologisch waardevol terrein. Dit brengt
beperkingen met zich mee en betekent dat plannen
daarop moeten worden beoordeeld. Bij een
wijziging van gebruik van een Rijksmonument moet
de RCE om advies worden gevraagd (door in dit
geval de gemeente als vergunningaanvrager van de
renovatie). Initiatiefnemer en gemeente stemmen
dit onderling af.
- Wonen in Fortwachterswoning met 1 of 2 mensen
is mogelijk (maar hoeft niet).
- Horeca (geen alcohol) is toegestaan; dit vraagt om
een apart traject om de vergunningen aan te vragen.
De aanvraagtermijn is afhankelijk van of de horeca
zelfstandig is of ondersteunend aan de
maatschappelijk functie.
- Past bij ambities om Rijnhuizen in 2030
energieneutraal en in 2040 klimaatneutraal te
hebben.
- Huur gebouw: circa € 1.200 per maand
(gerelateerd aan renovatiekosten en invulling),
jaarlijks te indexeren met 2%, exclusief gas, water
en licht. Initiatiefnemer moet in het plan aantonen
dat hij/zij dit kan/kunnen betalen.
- Proces: eerst samen met het te selecteren initiatief
de inhoud en de business case rond krijgen, dan
renovatie starten. Geschatte doorlooptijd voor
renovatie: 9 tot 12 maanden.
- Regelen van vergunningen (zoals horeca) is
verantwoordelijkheid van initiatiefnemer.
- Initiatiefnemer doet geen beroep op aanvullende
gemeentelijke middelen om het initiatief financieel
mogelijk te maken.

Bunkers (optie)
Er bevinden zich vier bunkers op het fort, waarvan
de twee noordelijke bunkers worden gebruikt door
scouting voor opslag. De twee zuidelijke hebben op
dit moment geen functie. Ze zijn jarenlang gebruikt
als schapenstal. Op dit moment staan ze leeg en
zijn ze vergrendeld met nooddeuren.
De bunkers op het terrein bestaan uit twee typen:
een munitieopslagbunker en een bunker voor
manschappen. De munitieopslagbunker is een lange
gang met een gewelfd plafond. De bunker voor
manschappen bestaat uit een aantal kamertjes. Alle
bunkers zijn afgedekt met een grondpakket.
In de quickscan flora en fauna uit 2014 wordt
opgemerkt dat één van de bunkers mogelijk
gebruikt worden als overwinteringsplaats voor
enkele vleermuizen. Aangezien dit rapport uit 2014
stamt zou het natuurlijk kunnen dat deze situatie
inmiddels veranderd is.
Het betrekken van de twee zuidelijke bunkers is een
optie in deze prijsvraag, nader te bespreken met de
gemeente; maar ook zonder deze twee bunkers
mogen plannen voor de Fortwachterswoning
worden ingediend.

Vervolgstappen:
- Openen prijsvraag: 1 oktober
- Open dag(en): nadat de prijsvraag is uitgeschreven
en de eerste kandidaten zich aandienen organiseert
de gemeente op aanvraag één of meer open dagen
- Inschrijftermijn (2 maanden): indieners krijgen na
datum publicatie van de prijsvraag t/m 1 december
2019 de tijd om een inzending in te dienen. Deze
mag naar: rijnhuizen@nieuwegein.nl
- Juryberaad (gemeente, provincie, stichting & club)
- Collegeadvies van de jury aan het college van B en
W van Nieuwegein
- Collegebesluit
- Contractvorming met huurder
- Bijstelling raming renovatiekosten
- Aanbesteding renovatie, mede afhankelijk van het
initiatief
- Renovatie
- Intrek huurder

Open dagen:

De jury bestaat uit een vertegenwoordiger van:

Er worden één of meerdere open dagen
georganiseerd waarop de deelnemers aan de
prijsvraag op de locatie de fortwachterswoning
kunnen bezichtigen.

- Gemeente Nieuwegein

Jury:
De jury selecteert een winnend initiatief uit de
inzendingen en draagt deze, voorzien van een
advies voor besluitvorming, voor aan het college van
burgemeester en wethouders Nieuwegein.

- Club Rhijnhuizen
- Provincie Utrecht waterlinie/cultuurhistorie
- Stichting Fort Jutphaas
De gemeente heeft als eigenaar altijd de laatste
zeggenschap.
E-mailadres prijsvraag: rijnhuizen@nieuwegein.nl

