
 

  

Op maandag 18 november 2019 spraken we over de 

openbare ruimte en Park Rijnhuizen*. Nu duidelijk is 

dat er in totaal tot 2.500 woningen komen, weten we 

ook hoeveel extra geld er ongeveer te besteden is 

en kunnen we bespreken wat voor de wijk wél en 

wat juist niet van belang is. 

Over de herijking 

Ron van Schaik, projectmanager 

gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, trapt de clubdag af 

met informatie over het besluit van de Raad rondom 

de herijking. De projecten die vanaf nu ingediend 

worden, moeten zoveel mogelijk sloop-nieuwbouw 

zijn. In het middengebied wordt gestreefd naar een 

50-50% mix van grondgebonden woningen en  

 

appartementen. Voor de fietsbrug die de wijk met 

City moet verbinden is het aantal opties uitgebreid 

naar 3.  

Bij gebouwen met een ‘centrumvoorziening’, 

bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, horeca of 

supermarkt, zijn meer bouwlagen mogelijk. Zo 

wordt de plint geschikt voor gemeenschappelijke 

ruimtes. Ook bij sociale woningbouw kan er 

afgeweken worden van de nu toegestane 

bouwhoogte.  

Voor projecten die nog geen principeverzoek 

hebben ingediend is het uitgangspunt dat deze 

energiepositief gaan bouwen. Ook laat Ron weten 

dat er extra geld vanuit de gemeente beschikbaar 
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komt voor ontwikkelingen van de openbare ruimte 

in Rijnhuizen.  

Een rondje langs de 

ontwikkelingen 

Coralie van der Burg geeft een update over de 

ontwikkelingen in het gebied. Deze zijn te bekijken 

op de initiatievenkaart: 

https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/mooi_rijnhuiz

en/ 

Fort Jutphaas & Fortwachterswoning 

De verwachting is dat de bouw van de 

voetgangersbrug aan de noordkant in 

januari/februari start. De weg rondom het fort wordt 

zoveel mogelijk autovrij gemaakt. Zowel de brug als 

de voetpaden worden breder gemaakt, zodat deze 

ook rolstoelvriendelijk zijn. Voor de 

Fortwachterswoning is een prijsvraag uitgeschreven 

die inmiddels gesloten is. Daar zijn een paar serieus 

geïnteresseerden op af gekomen. De jury is nu in 

overleg over de ingediende voorstellen.  

Landgoed Rijnhuizen 

Er worden al lange tijd gesprekken gevoerd over dit 

project. Het plan is om hier 12 & 8 woningen te 

bouwen. Omdat het gebied van historische waarde 

is, zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) en de Monumentencommissie betrokken bij 

de gesprekken. Er zijn inmiddels grote stappen 

gezet: in 2020 vindt het principeverzoek 

waarschijnlijk doorgang. Daarvoor moet er nog wel 

een stedenbouwkundig plan gemaakt worden. Dit 

project is sloop-nieuwbouw. 

Edisonbaan 14 

Een transformatieproject: van kantoren naar +/- 240 

appartementen. Parkeren blijft in het binnengebied, 

maar dit stuk moet dan flink vergroenen. Hiervoor 

wordt een landschapsarchitect aangetrokken. Alle 

woningen krijgen een balkon, zullen tussen de 50 & 

100m2 (eenderde 50-60m2, eenderde 60-75m2, 

eenderde 75-100m2) groot zijn en in het 

middenhuursegment vallen. Daarnaast komen er 

ook gemeenschappelijke ruimten. De 

appartementen zijn uiteraard gasloos, krijgen 

energielabel A en de ontwikkelaar is in gesprek over 

aansluiten op het lagetemperatuurwarmtenet.  

Het wordt eenzelfde soort concept als dat van de 

Marconibaan 5-55: Edelwonen van de Bouwhuis 

Groep. De boomgaard erachter blijft en is openbaar 

toegankelijk.  

De voorbereidingen voor het principebesluit zijn in 

volle gang, naar verwachting start het 

vergunningtraject in 2020. 

Edisonbaan 16-18-20 

Ontwikkelaar FRESCH Real Estate gaat deze kavels 

als één ontwikkeling oppakken en realiseert hier 

naar verwachting 56 woningen, zowel 

grondgebonden als appartementen. De plannen 

hiervoor zijn nog niet definitief.  

Nummer 20 blijkt gekraakt te zijn en er ligt dus een 

verzoek tot versnelling van de procedures, zodat het 

gebouw gesloopt kan worden. 

Perkinsbaan 1 

Voor het Rijnfort is de vergunning inmiddels 

verleend, deze is eind van het jaar onherroepelijk 

geworden. Deze woningen zijn op het 

lagetemperatuurwarmtenet voorbereid.  

 

Fultonbaan 70 

De gebouwen zijn inmiddels gesloopt, half 

december liep de bezwaarperiode voor de 

vergunning af. De planning is om in januari 2020 

met de bouw te starten. Er komt ook een openbaar 

gebied voor parkeren e.d. en vier elektrische 

deelauto’s. 

Wattbaan 50 – James 

De vergunning is onherroepelijk en de transformatie 

is in volle gang.  

 

https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/mooi_rijnhuizen/
https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/mooi_rijnhuizen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marconibaan 5-55 

Is een project van de Bouwhuis Groep: Edelwonen 

concept. Er is een landschapsarchitect 

aangetrokken voor het middengebied. Er komen 141 

huurappartementen, waarvan 99 in de middenhuur 

en 42 sociale huur. De appartementen zijn gasloos, 

energielabel A. Toren 1 wordt naar verwachting 

eerste kwartaal 2020 opgeleverd. Toren 2 nog voor 

de zomer. 

Newtonbaan 7 

Daar zijn 15 koopappartementen gebouwd en deze 

worden binnenkort opgeleverd.  

Coltbaan 21 

Is een sloop-nieuwbouw project met 58 

koopappartementen verdeeld over twee blokken, 

van 55-80m2 grootte. De welstand is inmiddels 

akkoord met de plannen, de verwachting is dat het 

principebesluit voor de kerst 2019 genomen wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Rijnhuizen* 

Na het rondje ontwikkelingen presenteert Hans 

Karssenberg kort wat Club Rhijnhuizen is en doet 

voor de mensen die nieuw aangesloten zijn. Hij 

vertelt over de plannen voor Park Rijnhuizen*: het 

gebied rond het Fort, Wijnestein, de ecologische 

zone, het oeverpark langs het Merwedekanaal en we 

hopen dat ook ooit de kasteeltuin aan kan sluiten. 

Daarnaast wil ook de tennisvereniging meer 

onderdeel zijn van het Park en de wijk. 

Enkele oud-bewoners van de wijk geven aan dat de 

kasteeltuin vroeger ‘Rijnhuizen Park’ genoemd werd 

en dat dit wat verwarrend is met de voorgestelde 

naam: Park Rijnhuizen, dat een veel groter gebied 

omvat. Er is even zorg dat de naam van het fort ook 

verandert, maar dat is absoluut niet het geval: Fort 

Jutphaas blijft Fort Jutphaas. Juist om aan te geven 

dat het om een groter gebied gaat dan alleen Fort 

Jutphaas zijn we de naam Park Rijnhuizen gaan 

gebruiken; als het park dat hoort bij de nieuwe wijk 

die Rijnhuizen heet. Er wordt een plan gemaakt voor 

de totstandkoming van de definitieve naam van het 

toekomstige park. 



 

Wijkplatform Rijnhuizen 

Peter Boonekamp is de voorzitter van het 

wijkplatform en stelt zichzelf voor. Nicole Schoute 

is secretaris. De oprichters van het platform zijn 

druk met het op de rails zetten van de organisatie. 

Op 30 november hebben ze een wijkschouw 

gelopen om mogelijke knelpunten op te sporen en 

te bespreken met de wijkcoördinator Sander 

Derksen.  

Het wijkplatform is bereikbaar via: 

rijnhuizen@outlook.com en Facebook: 

https://www.facebook.com/Wijkplatform-

Rijnhuizen-107537550589479/ 

Introductie Openbare 

Ruimte en Park 

Rijnhuizen* 

Karlijn van der Laan en Esther Weggeman-Blaauw, 

beide werkzaam bij de gemeente Nieuwegein, 

vertellen meer over de openbare ruimte en de 

plannen voor Park Rijnhuizen* ter voorbereiding op 

de gesprekken die later in groepjes per thema 

gevoerd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Rijnhuizen* 

Voor het park wordt een opdracht uitgezet bij een 

landschapsarchitect. Deze krijgt o.a. mee dat 

plekken nu niet goed bereikbaar zijn, plekken 

versnipperd zijn, dat er uitleg over de 

historische/culturele achtergrond ontbreekt en dat 

er te weinig aantrekkelijke verblijfplekken zijn. De 

volgende ambities zijn geformuleerd:  

1. Verbinding en samenhang: in routes en qua 

cultuurhistorie. Welke verhalen vertellen we? 

2. Natuur en klimaatadaptatie: groen en water 

moeten verkoelend effect hebben op de hele wijk 

3. Verblijfskwaliteit en veiligheid: zowel routes als 

speelplekken voor verschillende leeftijden 

4. Kunst en cultuur: blijvend én programmering van 

evenementen 

In de wijk is veel grond privé-eigendom; de 

gemeente vraagt de grondeigenaren om na te 

denken hoe ze de randen van hun perceel beter aan 

kunnen laten sluiten op het park. 
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Proces & organisatie 

- de gemeente is nu bezig om de opgave voor de 
landschapsarchitect te formuleren, met input van 
deze clubavond; 
- de landschapsarchitect maakt een schetsontwerp; 
- daarop volgt een participatie-avond; 
- waarna een definitief ontwerp gemaakt kan 
worden; 
- daarop is inspraak mogelijk; 
- waarop het ontwerp vastgesteld wordt.  

 
De eerste drie fasen zullen naar verwachting vierde 

kwartaal 2020 afgerond zijn.  

Openbare ruimte 

Op grond van de eerste gebiedsvisie zijn 20 

ingrepen geformuleerd. Karlijn licht er een aantal uit.  

Marconibaan: wordt opnieuw bekeken, inclusief 

bomen. Voetpad Oeverpark: wordt over nagedacht, 

inclusief doorkijkjes naar het water. De Verlengde 

Lange Laan wordt een 30km-weg en het aantal 

bomen wordt aangevuld langs het fietspad en de 

nieuwe autostraat. Alleen de Marconibaan en 

Perkinsbaan zullen 50km-wegen zijn, de rest van de 

wijk wordt 30km-gebied. Er komt een fietspad naar 

de fietsbrug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is de gemeente druk met het ontwerp voor de 

ecologische zone en de watertuin waar eilanden met 

diverse soorten natuur zouden moeten komen en 

waar het streven is om zoveel mogelijk bomen te 

behouden. Ook aan de Edisonbaan komen meer 

bomen (rekening houdend met de leidingen in de 

grond) en dit wordt een woonstraat i.p.v. een 

werkstraat. Een bewoner geeft tijdens de 

presentatie aan dat het fijn is dat er al twee 

drempels geplaatst zijn, maar dat de plek wellicht 

niet helemaal goed is. Het bochtje bij het fietspad 

bij de Edisonbaan wordt als een zeer onveilig punt 

ervaren. Het kruispunt op de Dieselbaan wordt nader 

bekeken met een verkeersdeskundige. Op de 

kruising Perkinsbaan/Plettenburgerbaan worden de 

stoplichten vervangen, daar gaat een bureau mee 

aan de slag. (2023) Alle opties staan nog open: 

gelijkvloers en eventueel tunnel voor fiets- en 

wandelverkeer. 

Na deze presentaties gaan de aanwezigen uiteen 

om zich naar behoefte aan te sluiten bij één van de 

vijf thema’s: verkeer&parkeren, natuur&ecologie, 

cultuurhistorie, spelen&recreëren, 

gebiedsbranding&de tussentijd. Daar worden de 

volgende punten opgehaald: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verkeer en parkeren 

- er zijn opties besproken voor de fietsbrug 
- mensen gaven aan dat er parkeerproblemen zijn 
door bezoekers en werknemers DJI. 
- op Wijnestein zou een hondenuitlaatplaats kunnen 
komen 
- de weg rond het fort zou zo veel mogelijk autovrij 
moeten zijn 
- fietstunnel naar Malepertweg is een al langer 
bestaande, nog steeds gekoesterde wens 
 
Natuur en ecologie 

- over het algemeen tevreden met voorgestelde 
maatregelen 
- platte daken & muren van privébezit vergroenen en 
daarvoor kansen zoeken 
- vergroenen schoolplein Oosterlicht College: hier 
samen met de school aan werken? 
 
Cultuurhistorie 

- in het kasteel is nog een kogel uit WOII te vinden 
- Fort Jutphaas is op stadsniveau relevant, daarna 
gaan mensen een rondje maken door de wijk 
- zoek verbinding met de omgeving 
- ook interessant voor City 
- waterlinie terug laten komen in woningbouw 
hockeyvelden 
- kleine historische dingen laten zien: 
elektriciteitspalen en het sluisje 
- vorm van het Fort laten terugkomen in bijvoorbeeld 
een lantaarnpaalontwerp 
- werk met hoogten, zoals bijvoorbeeld een 
amfitheater 
 

Spelen en recreëren 

- kijk eens bij andere forten hoe zij dit aangepakt 
hebben 
- “Groenzone Rijnhuizen” 
- “Het Park van Plettenburg” 
- reserveer stroken voor loslopende honden (en 
voldoende prullenbakken voor de hondenpoep) 
- eenheid in straatmeubilair 

- meer prullenbakken in de wijk 
- nieuw en bestaand water zichtbaarder maken en 
laten beleven 
- plaatsen van bootcamp/fitness/beweegapparaten 
(vandalismebestendig) voor alle leeftijden (van 
kinderen t/m ouderen). Dit soort apparaten bij 
voorkeur wat uit het zicht plaatsen, zodat men op 
een enigszins beschutte/besloten plek kan 
sporten/bewegen. 
- ontmoetingsplek voor ouderen (jeu-de-boules-baan 
met bankjes bijvoorbeeld).   
- voetbalveldjes bij voorkeur met een (laag) hek 
eromheen: goed bereikbaar en toegankelijk (wat 
professioneler dan alleen 2 kleine doeltjes op een 
open veldje plaatsen). 
- speeltoestellen met water 
- realisatie hardloopbaan/cooperbaan 
- ook belangrijk is voldoende plekken op de route 
om een kop koffie te kunnen drinken (sociale 
ontmoetingsplekken) 
- inspiratie: http://kwiekbeweegroute.nl/ 

 
Gebiedsbranding en de tussentijd 

- Goede herinneringen aan de Veldfuif en Rijnhuizen 
Buitengewoon 
- Evenementen op niveau in samenwerking met 
Céline 
- Bouwhekken met bijvoorbeeld bloembakken eraan, 
in samenwerking met Lister en de Meander 
- Bouwhekken met kijkgaten en laten beschilderen 
door scholen 
- appelplukdagen 
- winteractiviteit scouting 
- Halloween…?  
- 2021 kerstmarkt scouting 
- Samenloop voor Hoop 2021 in Rijnhuizen? 
 

* Voor de naam van het park wordt een plan 

gemaakt om de definitieve naam vast te stellen 

http://kwiekbeweegroute.nl/

