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ONTWERPATELIER II
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AGENDA ONLINE ONTWERPATELIER

Algemeen:
1 kennismaking MTD landschapsarchitecten

2 opgave, randvoorwaarden en doelen van het park

3 visie en participatie

4 schetsontwerp park

5 inrichtingselementen park

Deelgebieden:

6 nadere input voor de deelgebieden Noord

7 nadere input voor de deelgebieden Zuid

 



1 KENNISMAKING MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN



2 OPGAVE, RANDVOORWAARDEN EN DOELEN VAN HET PARK

de ambitie voor Park Rijnhuizen in 7 kernwaarden beschreven;

1. Samenhang en verbinding tussen verschillende gebieden

2. De rijke cultuurhistorie tot uiting laten komen 

3. Vergroten van de biodiversiteit,  waterkwaliteit en ecologische waarde

4. Maken van een toekomstbestendige en klimaatadaptieve wijk

5. Verblijfskwaliteit en veiligheid verhogen

6. Sport en spel, welzijn en gezondheid, maatschappelijke voorzieningen aanvullen

7. Kunst- en cultuurprogrammering verder versterken

ambitie voor het park



begrenzing en uitgangssituatie van het Park
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 Aanlooproute naar het Park
 Plangebied Park Rijnhuizen
 Particulier eigendom
 Groenstructuur Rijnhuizenv
  P Parkeren Park Rijnhuizen
1 . Oeverpark
2 . Fort Jutphaas
3 . Kasteel Wijnestein
4 . Watertuin
5 . Landgoed RIjnhuizen
6 . Tennisvereniging
7 .  Volkstuinen
8 .  Boomgaard
9 . Griend

P 



een gebied met rijke cultuurhistorie en groene kwaliteiten + ambities



duurzaamheid en veranderend klimaat meenemen in het park



verkeersveiligheid en bereikbaarheid belangrijk in ontwerp

(uit: Beleidsregel Ruimtelijke Kwaliteit Mooi Rijnhuizen, maart 2020)

Rijnhuizen | Nieuwegein

Beleidsregel Ruimtelijke Kwaliteit
Mooi Rijnhuizen

2020
1103
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Langzaamverkeer

*

zoeklocatie langzaam verkeersbrug

situering fietsroute 
afhankelijk van locatie
langzaamverkeersbrug

*
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 Autoverkeersstructuur
woon/werk straten

auto te gast

gebiedsontsluitingsweg

erfsontsluitingsweg



3 VISIE EN PARTICIPATIE

groene-blauwe structuur brandpunten routes



Huidige situatie

Visieschets - groen-blauwe structuur

NIEUWEGEIN 
PARK RIJNHUIZEN

Visie en sfeer deelgebieden
FORT JUTPHAAS / WIJNESTEIN / VOLKSTUINEN

Laden van Fort Jutphaas met activiteiten 
en beleving

Toegankelijk en bruikbaar maken 
van Wijnestein

Wenselijk kasteel(tuin) verder ontwikkelen 
als onderdeel park, bijv. evenementen als 
Rijnhuizen Buiten

Tennisvereniging inpassen in het groen en 
meer openstellen ten aanzien van gebruik

ZONE TENNIS / HOCKEY / KASTEEL RIJNHUIZEN

DE WATERTUIN

Natuurlijk beeld en ecologische structuur 
versterken

Eilandstructuur benadrukken, deels 
recreatief en deels als natuur inrichten

DE GRIEND

Verbijzonderen route door (natte) natuur Spelen en educatie in natuursetting

HET OEVERPARK

Aansluiting op sluis en route richting 
Utrecht (Vaartsche Rijn)

Gebruik Merwedekanaal - verkennen 
mogelijkheden en wensen

> Welke sfeerbeelden spreken u aan? 
> Welke ideeën en wensen heeft u?

 DEELGEBIEDEN:

>  Fort Jutphaas/ Kasteel 
Wijnestein / volkstuinen

>   Zone tennis / hockey / 
Kasteel Rijnhuizen

>  De watertuin
>  De Griend - Merwedehaven
>  Het oeverpark

Groene-blauwe structuur Brandpunten Routes

PARK VAN NATUUR & LANDSCHAP

NATUURLIJK SPELEN - EDUCATIE - WATERLINIE - ARCHEOLOGIE - RUIGE BEPLANTING ...

PARK VAN ACTIVITEITEN & SPELEN

STRAND - JONGEREN - HARDLOPEN - SKATEN - EVENEMENTEN - STADSLANDBOUW - AVONDGEBRUIK ...

OEVERS - GRAS - RECREATIE - PICKNICKEN - PAVILJOEN - WANDELEN - RUST - BLOEMEN - BANKJES ...

PARK VAN RUST & GROEN

NIEUWEGEIN 
PARK RIJNHUIZEN

Mogelijkheden & kansen

OEVERPARK NOORD

FORT JUTPHAAS

DE BOOMGAARD

OEVERPARK ZUID

HOCKEY-TENNIS

KASTEEL WIJNESTEIN

DE WATERTUIN

MERWEDEHAVEN

Langzaam verkeer

Bestaande fi etsroute

Bestaande voetgangersroute

Gewenste fi etsroute

Gewenste voetgangersroute

Autoverkeer

Bestaande autoroute

Toekomstige autoroute

Autoluw

Water

Bestaande waterverbinding

Potentieel uit te breiden verbinding

Water met gebruikswaarde (varen-spelen-vissen)

Water met natuur- en klimaatwaarde

Waardevolle (cultuur-)historie

Aanwezige historische structuur

Historische structuur in verhaal/potentie

Aanwezige historische elementen/plekken

Historische elementen/plekken in 
verhaal/potentie

Plekken en verbindingen

entree

entree

entree

entree

Ontmoetingsplekken (gebiedsvisie)

Speelplekken (gebiedsvisie)

Belangrijke plekken park (potenties openbare ruimte)

Entrees park (potenties identiteit)

Verbindende groene route

NIEUWEGEIN 
PARK RIJNHUIZEN

Het park nu en de opgave

Globale grens
Park Rijnhuizen

Oeverpark - Noord

Hockeyvelden

Tennisvereniging

Fort Jutphaas

Kasteel Wijnestein

Volkstuinen

Landgoed
Kasteel Rijnhuizen

De boomgaard

De watertuin

Oeverpark - Zuid

De Griend

1 km

N
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park rijnhuizen nieuwegein
VISIE EN LANDSCHAPSONTWERP
ONLINE ONTWERPATELIER
WOENSDAG 17 JUNI 2020

participatiemomenten



resultaten participatiemomenten in hoofdlijn - noordelijk deel

betrekken 
Jutphaas-zijde

nieuwe inrichting 
hockeyvelden

verkeerssituatie 
Kasteellaan + 
Rond het Fort 

Inrichting Fort 
Jutphaas

noordelijk gebied + 
kasteellaan

tennisvereniging 
als onderdeel park 

toekomst; verbinding 
Nedereindseweg

oeverpark, historische 
situatie en afstand 

woningen

ecologische verbinding 
noordzijde

routing noordpunt en ARK



zuidelijk deel

watertuin; 
gebruikswaarde en 

waterkwaliteit

behoud kwaliteiten 
van de griend

waterverbindingen 
en aanlegplaatsen

behoud groene 
kwaliteit, uitzicht 

vanaf de ‘overkant’

nieuwe buitenplaats 
openstellen naar de wijk 

nadere afweging 
welke brug

voetgangersburg op 
lange termijn 

groene inrichting 
en structuur in de 
woongebieden



totaalvisie op structuurniveau



•	bestaande kwaliteiten;

•	cultuurhistorische waarden;

•	verkeer;

•	groen;

•	water;

•	duurzaamheid / 

klimaatadaptatie;

4 SCHETSONTWERP PARK



groenstructuur

Laan

Oeverpark

laan - structuurniveau

boomgaard / losse beplanting

bos / griend



ecologie en groen

groene structuur rond Fort Jutphaas

de Griend

cultuurhistorische groenstructuur

groenstructuur park

groene verbinding

ecologische verbindingszone



water

rond Fort Jutphaas

de watertuin

hoofdwaterstructuur - beschoeiing

water Park - groene oever

ecologische oever

harde oever / kade



waterroutes

Merwedekanaal - Jutphaas

Merwedehaven (huidig)

waterverbinding omgeving

aanlegplaats - haven



autoverkeer

hoofdroute           - autoluw

woonstraten - parkeren

hoofdroute autoverkeer

wijkontsluitingsroute

woonstraten

autoluw (bestemmingsverkeer)

parkeerplaats / bushalte



fietsroutes

fietsroute langs wegen

fietsen losliggend

hoofdroute fiets - structuur

routes door de wijk

mogelijke route (keuze brug)

fietsparkeren

brug (aanwezig) + brug (gewenst)

afweging brug 

nog te maken

verbinding in lange 

termijn visie



voetgangersroutes

route Rond het Fort

voetgangersroutes Park

hoofdroute Park

verbindende wandelroutes

potentiele route / struinpad

brug (aanwezig)

brug - verbinding (gewenst)

verbinding in lange 

termijn visie

verbinding in lange 

termijn visie



referentie speelplekken (natuurlijk spelen)

ontmoetingsplek (uit gebiedsvisie)

speelplek (uit gebiedsvisie)

ontmoetingsplek Park (nieuw)

entree Park (nieuw)

speel- en ontmoetingsplekken



schetsontwerp 
Park Rijnhuizen



basis = Merkboek

5 INRICHTINGSELEMENTEN PARK



Meubilair entrees (merkboek)

entree Park (nieuw)



Meubilair speelplekken

thema’s van speelelementen
wat spreekt u aan?

speelelementen met educatie speelelementen met historie speelelementen met water 



Meubilair speelplekken

speelelementen
wat spreekt u aan?

speelelementen klassiek speelelementen natuurlijk speelaanleidingen



Meubilair ontmoetingsplekken

zitelementen
wat spreekt u aan?

in eigen stijl / vormgeving eenvoudig - modern eenvoudig - terughoudend



Meubilair ontmoetingsplekken

overig meubilair
wat spreekt u aan?

in eigen stijl / vormgeving eenvoudig - modern eenvoudig - terughoudend



Meubilair ontmoetingsplekken

verlichting
wat spreekt u aan?

in eigen stijl / vormgeving eenvoudig - modern eenvoudig - terughoudend



Ruimte voor vragen & reacties 
graag invullen reactieformulier t.a.v. 

meubilair

Hierna:
toelichting op deelgebieden Noord

EINDE ALGEMEEN DEEL EN MEUBILAIR



6 NADERE INPUT VOOR DE DEELGEBIEDEN
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Noord: fort Jutphaas/ Kasteel Wijnestein, omgeving Tennis, Oeverpark Noord



fort Jutphaas/ Kasteel Wijnestein

fort Jutphaas (1847)

Kasteel Wijnestein (1745)



laden van Fort Jutphaas met activiteiten en 
beleving (referentie Werk aan het Spoel)

toegankelijk en aantrekkelijk maken van 
Wijnestein (referentie Zuiderpark Den Bosch)

trekpontje fort (referentie Den Haag)

laan Rond het Fort herstellen als hoofdstructuur 
tussen Fort en Kastelen

fort Jutphaas/ Kasteel Wijnestein



versterken beeld laan Rond het Fort en entree 
Kasteel

levendigheid Jutphaas aan het water versterken 
(referentie Uithoorn aan de Amstel)

kwaliteiten huidig oeverpark behouden en 
versterken

tennisvereniging als onderdeel van het park 
(referentie tennis- en rugby Zuiderpark Den Bosch)

zone tennis, kasteel en oeverpark noord



Noord: fort Jutphaas/ Kasteel Wijnestein, omgeving Tennis, Oeverpark Noord



Ruimte voor vragen & reacties 
graag invullen reactieformulier 

daarin toelichting per deelgebied

Hierna:
toelichting op deelgebieden Zuid

EINDE DEELGEBIEDEN NOORD



7 NADERE INPUT VOOR DE DEELGEBIEDEN ZUID
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Zuid: de boomgaard / oeverpark Zuid, De Griend, De Watertuin



karakteristiek beeld kasteelboomgaard behouden 
en gebied toegankelijk maken

groen oeverpark langs Merwedekanaal met behoud 
van waardevolle bomen (referentie ARK Utrecht)

gebruik merwedekanaal verhogen middels 
aanlegplaatsen in het groen (referentie Apeldoorn)

locatie uitzicht op fabriekterrein/doorslag 
inzetten als bijzondere plek

de boomgaard / oeverpark Zuid



AANPASSEN / U
PDATEN

behouden van ecologische kwaliteiten de Griend 
(kwaliteit bomen te onderzoeken ivm valgevaar)

toegankelijkheid griend verhogen met natuurfunctie 
(referentie natuurpark de Zump Culemborg)

historisch funcioneren van griend (rabatten en 
afzetten van beplanting) zichtbaar maken

wandelroute oeverpark door bestaand groen 
(struinpaden)

oeverpark zuid / de griend 



ecologische kwaliteit behouden met 
toegankelijkheid (referentie park Hoogeveen)

ontwikkeling centrale ontmoetingsplek aan het water

kwaliteiten van eilandstructuur benadrukken 
(referentie vinkeveense plassen) 

speel- en ontmoetingsplekken in natuursetting 
(referentie Spartahof Apeldoorn)

de watertuin



Zuid: de boomgaard / oeverpark Zuid, De Griend, De Watertuin



Ruimte voor vragen & reacties  
graag invullen reactieformulier 

daarin toelichting per deelgebied

Hierna:
vervolgstappen en afsluiting

Dank voor uw aandacht!

EINDE DEELGEBIEDEN ZUID


