
BUURTKRANT
RIJNHUIZEN

PARK RIJNHUIZEN: 
meer dan het groen 
rond Fort Jutphaas

In een gemengde leefwijk waar zo’n 2.500 woningen gerealiseerd worden, moet ook voldoende ruimte zijn voor ontmoeting, 
ontspanning, spel en sport. Door verschillende groene en waterrijke plekken in de wijk met elkaar te verbinden en in 
te richten, wordt er de komende jaren gewerkt aan Park Rijnhuizen. Hier ontmoeten groen en geschiedenis elkaar en 
krijgen wijkbewoners en bezoekers ruimte om elkaar te ontmoeten, te spelen en te ontspannen. 
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WAT IS PARK RIJNHUIZEN?
Park Rijnhuizen verbindt een aantal plekken met elkaar tot 
één park: Fort Jutphaas, Wijnestein, landgoed Rijnhuizen, 
tennisvereniging Rijnhuyse en de Watertuin vormen het 
hart van het park. Ook het toekomstige oeverpark langs 
het Merwedekanaal, de boomgaard ten zuiden van kasteel 
Rijnhuizen en de griend zijn onderdeel van het park. Niet 
alle gebieden zijn onderdeel van de openbare ruimte en dus 
eigendom van de gemeente. Wanneer een specifieke plek 
dus vorm gaat krijgen is afhankelijk van de samenwerking 
tussen de gemeente en de eigenaar van de plek. 

EEUWENOUDE VERHALEN
Kastelen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, fruitteelt: 
Rijnhuizen is een plek waar talrijke verhalen onderdeel 
zijn van de geschiedenis. In Park Rijnhuizen worden deze 
verhalen verteld en beleefbaar gemaakt. Ook op plekken 
waar je straks bijvoorbeeld kunt spelen of sporten, 
herken je de geschiedenis van het gebied. Bijvoorbeeld 
een speeltuin met waterelementen of een hardlooprondje 
langs bijzondere monumenten. 

Met het evenement Rijnhuizen Buitengewoon heeft 
Rijnhuizen al een mooie basis om van kunst en cultuur  
te genieten. Maar door in Park Rijnhuizen ruimte te  
maken voor kunst- en cultuurbeleving krijgt dit een  
veel meer doorlopend karakter. 

EEN GEZONDE EN GROENE OMGEVING
Dwars door Rijnhuizen loopt een ecologische verbindings-
zone, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Hier  
is het extra belangrijk om de biodiversiteit te vergroten  
en de waterkwaliteit te verbeteren. Door deze zone te  
ontwikkelen als park, kan er gerichter gewerkt worden 
aan deze belangrijke waarden. 

Een groene wijk is ook een koele wijk. In perioden van 
extreme hitte geven bomen en ander groen verkoeling. 
Ook kan een groene en waterrijke omgeving beter omgaan 
met piekbuien en droge perioden. En van wandelen in een 
groene omgeving word je rustig en gelukkig. 

BELEVEN
De komende jaren zullen er meer initiatiefnemers aan de 
slag gaan om activiteiten te organiseren in Park Rijnhuizen. 
Zo wordt de Fortwachterswoning opgeknapt en gaat 
ondernemer Michiel van Nimwegen aan de slag met een 
B&B, lunchroom én activiteiten. Ook bij de Merwedehaven 
komt nieuwe horeca, al vanaf deze zomer! Over beide 
ondernemers lees je meer verderop in deze krant. 

PLANNING
De eerste plekken die verder ontwikkeld gaan worden en 
waar alvast één en ander tot uitvoering wordt gebracht 
zijn Fort Jutphaas en de locatie van voormalig kasteel 
Wijnestein. Op 7 juli kun je meedenken over de invulling 
van de speelplek ten zuiden van Fort Jutphaas, zie  
clubrhijnhuizen.nl voor meer informatie. 

 
Wil je meer lezen over Park Rijnhuizen? 
Scan dan deze QR-code:
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1. EINSTEINBAAN 
50 appartementen 

Sociale huurwoningen
Opgeleverd 

2. NEW15 
15 appartementen 

Koopwoningen 
Opgeleverd 

3. BIJ ‘T FORT
20 appartementen 

Koop & huur 
Oplevering: onbekend

4. KROON OP JUTPHAAS 
26 eengezinswoningen & 30 appartementen

Koopwoningen 
Opgeleverd  

5. THE SWITCH 
59 appartementen 

Huurwoningen
oplevering: zomer 2021 

6. WATTBAAN 24 
12 appartementen & 2 kantoorunits

Koop/huur: nog onbekend 
Oplevering: nog onbekend

7.  RHIJN
95 appartementen 

Mogelijk 10 stadswoningen
Koop- & huurwoningen

1 supermarkt 
Oplevering: 2023/2024

8. 9 VAN RIJNHUIZEN 
9 eengezinswoningen

Koopwoningen 
Opgeleverd

10. WATTBAAN 2
26 appartementen 

Huurwoningen
Oplevering: zomer 2021 

Wijkplatform Rijnhuizen 
zet zich in voor 

een mooi Rijnhuizen
B&B ÉN LUNCHROOM
In dit bijzondere pand zal Michiel een 
kleinschalige Bed & Breakfast en lunchroom 
starten. Michiel: “Op de begane grond komt 
een lunchroom waar fietsers, wandelaars en 
toevallige passanten een kopje koffie kunnen 
drinken en informatie over Fort Jutphaas 
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie kunnen 
vinden. Op de bovenverdieping komen twee 
gastenverblijven, met een inrichting die ver-
wijst naar de geschiedenis van het fort. Zelf 
betrek ik een kamer op de begane grond.”

STEEDS IETS NIEUWS
“Wat mij vooral opviel toen ik Fort Jutphaas 
voor het eerst bezocht, is de ligging tussen 
woningen en kantoren. Daardoor is het fort, 
meer dan andere werken uit de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, een soort stadspark 
geworden,” aldus Michiel. Om de mensen die 
regelmatig op het fort te vinden zijn steeds 
iets nieuws te kunnen bieden, is het zijn am-
bitie om gemiddeld één keer per maand een 
activiteit te organiseren.  

“Ik denk bijvoorbeeld aan muziek, een markt, 
buitensporten, et cetera. Voor mij zijn de 
Utrechtse stadsparken een inspiratiebron, 
door alle kleinschalige evenementen die daar 
worden georganiseerd.”

EXPOSITIES
Ook de twee kazematten achter de woning 
blijven niet onbenut. In de kleinste kazemat  
is sinds kort een piepklein museum te vinden, 
met spullen die met een metaaldetector op 
het fort gevonden zijn. In de grote kazemat 
gaat Michiel, die zelf fotograaf is, wisselende 
exposities organiseren.  

VERBOUWING
Om dit alles mogelijk te maken heeft Michiel 
samen met de gemeente Nieuwegein een 
verbouwingsplan gemaakt. Eind april zijn  
de werkzaamheden gestart. Deze duren naar 
verwachting ongeveer vier maanden. Begin 
september zou het pand klaar moeten zijn 
voor gebruik. 

Slapen, lunchen én 
activiteiten in de 

Fortwachterswoning

Naast het bomvrij wachthuis op Fort Jutphaas ligt nóg een historisch monument: de Fortwachters-
woning. Dit gebouw was het onderkomen voor de bewaker van het terrein, wanneer het fort niet in 
gebruik was en er dus geen militair personeel aanwezig was. De woning die er nu staat is gebouwd 
rond 1930 ter vervanging van een ouder exemplaar. Dit jaar zal de Fortwachterswoning weer een 
actieve functie krijgen. Wij vroegen initiatiefnemer Michiel van Nimwegen naar zijn plannen.

Fort Jutphaas krijgt een 
flinke opknapbeurt

GERESTAUREERDE GEVELS
Zo’n prachtig oud gebouw heeft zorg en  
aandacht nodig om ook de komende jaren 
goed als restaurant dienst te kunnen doen  
en er prachtig uit te blijven zien. In 2020 is  
de westgevel van het fort al aangepakt, nu  
zijn de oost-, zuid- en noordgevel aan de 
beurt. Na een grondige wasbeurt beoordeelt 
een architect welke delen van het metselwerk 
in goede staat zijn en welke stukken er geres-
taureerd moeten worden. Met bakstenen  
die qua formaat en samenstelling zoveel 
mogelijk overeenkomen met de oorspronke- 
lijke stenen worden vervolgens de slechte 
plekken gerestaureerd. 

VOCHTVRIJE KELDER
Ook binnen in het fort wordt het een en ander 
aangepakt. In de kelders zijn bijvoorbeeld 
scheuren in de gewelven ontstaan. Dit 
is veroorzaakt door het roesten van de 
gietijzeren haken waaraan soldaten vroeger 
hun hangmat konden bevestigen. Elke 
gietijzeren haak wordt bekeken en wanneer 
nodig ontdaan van roest en behandeld, zodat 
er geen nieuwe scheuren kunnen ontstaan. 
De scheuren worden hersteld en de ruimtes 
worden geschilderd. In de buitenmuur zijn 
verschillende lekkages die verholpen worden, 
zodat de kelders zoveel mogelijk vochtvrij 

worden. Wel zo prettig voor de wijnopslag  
van restaurant Céline! 

DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
De restauratie van het bomvrij wachthuis 
op Fort Jutphaas is voor een groot gedeelte 
gesubsidieerd door de provincie Utrecht. Het 
fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie dat naar verwachting dit jaar op 
de Werelderfgoedlijst komt. De restauratie 
is daarom extra belangrijk voor de provincie. 
Ook komt er dit jaar een informatiepunt op 
Fort Jutphaas. Dit informatiepunt wordt 
ingericht door stichting Fort Jutphaas in 
samenwerking met de provincie Utrecht 
en de gemeente Nieuwegein. In de nabije 
toekomst worden bezoekers op het forteiland 
geïnformeerd over de geschiedenis van Fort 
Jutphaas en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Zo gaan deze bijzondere historische verhalen 
niet verloren. 

Meer weten over de Nieuwe Hollandse Waterlinie? 

Bij een rondje wandelen op het forteiland of tijdens het afhalen van een heerlijke maaltijd van 
Céline is het je vast opgevallen: het bomvrij wachthuis op Fort Jutphaas staat in de steigers. Er 
wordt hard gewerkt aan de restauratie van dit historische middelpunt van de wijk. 

15. DE ONTDEKKING
58 appartementen 

Koopwoningen 
Oplevering: 2022 

16. FULTONBAAN 70
126 appartementen 

Sociale huurwoningen 
Opgeleverd  

17. DE ROBIJN
140 appartementen 

Sociale huurwoningen &  
vrije sector huurwoningen 

Opgeleverd

18. HAVENKWARTIER
126 grondgebonden koopwoningen
100 appartementen koop en huur,  

waarvan 40 sociale huur
Oplevering: vanaf 2023 (gefaseerd)

19. RIJNDAEL
208 grondgebonden woningen 

Koopwoningen
Oplevering: Vanaf eind 2022 (gefaseerd)

20. EDISONKWARTIER
47 grondgebonden woningen 

Koopwoningen
Oplevering: 2023

21. EDELPARK 
240 appartementen

Huurwoningen
Oplevering 2021

22. DE BOSKAMER 
20 grondgebonden woningen 

Koopwoningen
Oplevering 2023

23. HOCKEYVELDEN 
62 grondgebonden woningen

Koop/huur: nog onbekend 
Oplevering: nog onbekend

B O S K A M E R

9. WATTBAAN TRANSFORMATIES 
96 lofts & 77 appartementen 
Vrije sector huurwoningen 

Opgeleverd 

14. PERKINSBAAN 12
19 appartementen 

Koop/huur: nog onbekend 
Oplevering: nog onbekend

Wonen in
Rijnhuizen!

Afgelopen jaar zijn er veel bouwprojecten van start gegaan in Rijnhuizen en de komende jaren 
zullen er meerdere projecten volgen. In totaal mogen er maximaal 2.500 woningen gebouwd 
worden. Wel blijven er altijd kantoren over: zo’n 20% van Rijnhuizen zal in de toekomst kantoor 
zijn en 80% woning. Ook komt er een supermarkt in de wijk en er wordt gewerkt aan voorzieningen 
zoals meer horeca, een school en een huisarts. Bovendien investeert de gemeente de komende 
jaren flink in het verbeteren van de verkeersveiligheid met woonstraten en natuurlijk in de 
ontwikkeling van Park Rijnhuizen. 

Er is volop ruimte om te ondernemen, recreëren, werken én natuurlijk om te wonen in Rijnhuizen! 
Op de kaart zie je welke woningen erbij komen de komende jaren. En dan zijn er nog een paar 
plannen die nog te pril zijn voor de krant, die kunnen we volgend jaar vast en zeker meenemen  
in dit papieren rondje door Rijnhuizen. 

MEER INFORMATIE OVER 
BESCHIKBARE WONINGEN? 

KIJK OP CLUBRHIJNHUIZEN.NL!  

ACTIES
In een wijk die zo in ontwikkeling is als 
Rijnhuizen, is een wijkplatform extra belang-
rijk. “Wijkplatform Rijnhuizen wil een hechte 
band bewerkstelligen met de huidige en 
toekomstige bewoners en samen zoeken naar 
oplossingen om knelpunten te verbeteren,” 
legt Jannie van der Veer uit. Zo heeft het 
Wijkplatform recent een actie gestart om 
het verkeer erop te wijzen dat de maximale 
snelheid in de woonstraten 30 km/uur is. 
Hiervoor zijn 30km-stickers van Veilig Verkeer 
Nederland uitgedeeld aan de bewoners van 
de grondgebonden woningen, met het verzoek 
deze aan de zijkant van de kliko te plakken. 
Zo zien voorbijrijdende automobilisten 
regelmatig de maximale snelheid. De actie  
is zeer positief ontvangen door bewoners. 

SAMENWERKEN
Het wijkplatform werkt nauw samen met 
de wijkcoördinator van Rijnhuizen, Melanie 
Gitz. Ook is er regelmatig contact met Club 
Rhijnhuizen. Zo is het platform goed op de 
hoogte van wat er speelt in de wijk. “Het 
Wijkplatform streeft ernaar om de bewoners 
een veilige, gezellige en groene wijk te bieden. 
In de toekomst hopen wij op een buurthuis 
om activiteiten voor jong en oud te kunnen 
organiseren. Iedereen in Rijnhuizen kan bij 
ons terecht met vragen.” 

OPROEP
Het wijkplatform zou graag samenwerken 
met één of meerdere bewoners van elk 
nieuw woningbouwproject, om gezamenlijk 
te werken aan een mooi Rijnhuizen. Er 
hebben zich al twee mensen aangemeld als 

vrijwilliger: Michèl Spiering is vertegen-
woordiger van het project Edisonkwartier 
en Sisca van Weenen is dat voor het project 
Rijnfort. Wil jij je ook aanmelden als 
vertegenwoordiger? Neem dan contact op 
met het Wijkplatform via onderstaande 
contactgegevens.

CONTACT
Het Wijkplatform Rijnhuizen heeft een Face-
bookpagina waar zij het nieuws uit de wijk 
en andere belangrijke informatie bijhouden. 
Ook zijn zij te bereiken via de e-mail. Via het 
e-mailadres kun je ook aangeven dat je de 
nieuwsbrief wilt ontvangen.

Facebookpagina 
Wijkplatform Rijnhuizen

In elke wijk in Nieuwegein is er een wijknetwerk, wijkoverleg of wijkplatform. Dit zijn groepen 
betrokken bewoners die zich bezighouden met zaken die voor de wijk(bewoners) van belang zijn. 
In Rijnhuizen is het Wijkplatform Rijnhuizen actief met Adri van der Veer als voorzitter, Nicole 
Schoute als secretaris en Jannie van der Veer doet de communicatie via Facebook en e-mail. 

‘ Het Wijkplatform 
streeft ernaar om 
de bewoners een 
veilige, gezellige 
en groene wijk  
te bieden.’

E-mailadres  
Wijkplatform Rijnhuizen

11. JAMES APARTMENTS
47 appartementen 

Koopwoningen 
Opgeleverd

12. RIJNFORT 
112 appartementen &  

11 eengezinswoningen 
Koopwoningen 

Oplevering: 2022

13. BOOMGAERT
48 appartementen 

Huurwoningen
Oplevering: 2022
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Win een huisnummerbordje!
Los de foto-rebus op en mail je antwoord én je huisnummer vóór 8 juli 2021 naar  
info@clubrhijnhuizen.nl. Er worden vijf nummerbordjes verloot onder de winnaars. 

DynaHouse breidt uit

PTOW
Ook De Staffing Groep, gevestigd in het pand 
naast DynaHouse, is hiermee bezig. Zij willen 
hun medewerkers blijvend de kans geven om 
thuiswerken en op kantoor werken te combi-
neren. Bij een fulltime baan betekent dit dat 
iemand drie dagen op kantoor aanwezig is en 
twee dagen vanuit huis werkt. Deze verandering 
werkt ook door in de hoeveelheid ruimte die  
er concreet nodig is voor de medewerkers.  
De Staffing Groep kan in deze nieuwe situatie 
toe met twee verdiepingen in plaats van drie. 

UITBREIDEN
Voor DynaHouse is de vrijkomende ruimte in 
het kantoorpand een kans om hun concept 
uit te breiden. Op de begane grond worden 
twee nieuwe ruime vergaderzalen gemaakt. 
Natuurlijk zoals je van DynaHouse gewend bent 
in een fris thema met bijbehorende styling. De 
receptie krijgt ook een DynaHouse-uitstraling. 

De twee nieuwe vergaderzalen strekken zich 
uit over de helft van de beschikbare ruimte. De 
andere vleugel wordt een kantoor.

De twee etages van De Staffing Groep werden 
in maart opgeleverd. In april is er gestart met 
de verbouwing van de begane grond. De ver-
wachting is dat deze eind juni gereed is, zodat 
iedereen zodra de maatregelen dat toelaten 
gebruik kan maken van de faciliteiten.

BROODJE NATUURLIJK: nu 
ook voor de vroege vogels

EEN ANDERE SFEER
“Ook de sfeer is veranderd. Door de maatre-
gelen zijn de ontmoetingen in een zaak als de 
onze anders geworden. Je haalt een broodje 
en gaat weer weg. Even uitgebreid bijkletsen 
aan tafel is er niet meer bij.” Ondanks dat we 
nog midden in de coronacrisis zitten en we 
nog te maken hebben met vele maatregelen, 
merkt Henny dat de situatie verandert. “Heel 
voorzichtig gaat het weer de goede kant op, qua 
omzet en het aantal klanten. Ook merken we dat 
onze bezoekers gewend zijn aan contact maken 
op gepaste afstand en met inachtneming van 
de maatregelen. Zo zijn er toch weer spontane 
gesprekjes mogelijk.”

VROEGE VOGELS
Ook Henny moest creatief zijn om het hoofd 
boven water te kunnen houden. Hij zag dat 
veel collega’s van andere broodjeszaken zich 
richtten op het thuisbezorgen van lunches en 
maaltijden. Henny: “In plaats daarvan zijn wij 

eerder open gegaan, om 6:30 uur. Dat werkt 
heel goed voor ons. Er wordt veel gebouwd 
in Rijnhuizen op dit moment en door deze 
nieuwe openingstijd hebben de bouwvakkers 
en mensen die vroeg naar kantoor gaan de 
gelegenheid om een ontbijtje te halen.” Het is 
voor Henny dan ook niet allemaal negatief.  
“Het positieve effect van deze crisis is dat je veel 
creatiever gaat denken en handelen. Natuurlijk, 
je moet wel! Maar zo’n nieuwe dienst als het 
aanbieden van een ontbijt zullen we ook zeker 
na de crisis blijven doen.”

GEZELLIG
En wat gaan Henny en zijn dames als eerste 
doen wanneer de zaak weer open mag zoals 
vanouds? Daar hoeft hij niet lang over na te 
denken: “de serre aankleden en weer gezellig 
maken. Al die maanden werken met een afge-
broken serre is voor mij een grote ergernis.”  
We hopen met Henny mee dat we snel weer  
van een broodje in de serre kunnen genieten!

In de zomer van 2019 opende restaurant Céline haar deuren. Niemand had toen kunnen 
voorzien dat het restaurant na negen maanden haar deuren zou moeten sluiten. De coronacrisis 
heeft grote impact gehad op Stephanie, Martijn en hun team: “Ons leven is compleet veranderd 
door de huidige situatie. Natuurlijk is het heel verdrietig wat dit allemaal voor Céline heeft 
betekend, maar ik moet zeggen dat we er nog redelijk positief instaan. Bijzonder genoeg wen je 
ook weer aan de nieuwe situatie en probeer je je energie en creativiteit kwijt te kunnen.” 

COMPLIMENTEN
Vanaf het moment dat het restaurant moest 
sluiten, is Céline meteen van start gegaan 
met een Take Away-concept. Stephanie: 
“We krijgen veel complimenten van gasten, 
vrienden en familie over onze positieve 
instelling en continue creativiteit. We willen 
onze gasten blijven verrassen en verwennen 
met al het lekkers dat Céline te bieden 
heeft.” Het afgelopen jaar kon je daardoor 
genieten van keuzegerechten, brunchboxen, 
bite-boxen, volledige menu’s en warme 
forthappen. Niet alleen de gasten die al eens 
bij Céline hadden gegeten, kwamen langs voor 
de afhaalgerechten. De creativiteit van Céline 
trok ook een hoop nieuwe gasten aan. “We 
geloven wel dat dit ook weer iets positiefs is 
aan de hele situatie, maar we hadden dit het 
liefst gedaan in ons concept zoals we dat voor 
Céline bedacht hadden.”

TAART EN CHAMPAGNE
Op de vraag wat Stephanie en Martijn als 
eerste gaan doen wanneer ze weer open 
mogen, heeft Stephanie een duidelijk 

antwoord: “We gaan dat eerst vieren met 
taart en champagne!” Maar daarna worden de 
mouwen opgestroopt om het restaurant weer 
klaar te maken voor het ontvangen van gasten. 
“We hebben al een plan klaar staan welke 
werkzaamheden we moeten doen voor we 
weer open kunnen. Dit is een hele lijst, omdat 
je al zo lang een andere bedrijfsvoering hebt. 
Daarnaast zitten we momenteel middenin de 
restauratie van Fort Jutphaas, wat ook veel 
extra werk met zich meebrengt.”

BLIJVERTJES
Wanneer de deuren van het restaurant weer 
open zijn, zal het Take Away-concept stoppen. 
Wel zijn er een aantal producten in de 
afgelopen periode ontwikkeld die blijven: de 
Céline Bloodycello, huisgemaakte limoncello 
met bloedsinaasappel en verse kurkuma en 
de Onge’loof’lijk olie, gemaakt van het loof 
van knolselderij en bospeen. “We vinden het 
wel weer super spannend wanneer we open 
mogen: het voelt alsof je opnieuw moet leren 
lopen, omdat je al zo lang niet meer je echte 
werk hebt kunnen uitoefenen.”

Rijnhuizen is een wijk met een eigen merk. 
Een uniek en onderscheidend schild, net zoals 
de veelbelovende dorpen en families die 
hadden. Met een ‘R’ die nét even anders is dan 
de rest en die in een modern jasje gestoken 
is. Want dat is Rijnhuizen, een wijk met een 
rijke historie én een wijk met een eigen 
ondernemend karakter. Net even anders 
dan de rest van Nieuwegein, maar zeker 
onderdeel van deze jonge stad. Rijnhuizen 
is een wijk die vanuit oorsprong volop in 
ontwikkeling is. De oorsprong van het gebied 
is onze leidraad, op levendige en innemende 
wijze vertalen we deze naar de toekomst! Zo 
versmelten historie en toekomst met elkaar.

Vanuit oorsprong  
in ontwikkeling
PLETTENBURG 
De getransformeerde kantoren en de 
bedrijfspanden die blijven staan, laten  
zien wat Rijnhuizen eerst was: Plettenburg 
West. Onderdeel van het grotere bedrijven- 
terrein, dat nu nog ten oosten van de 
Plettenburgerbaan ligt. Nu is Plettenburg  
de oudste woonstraat van Rijnhuizen. 

TUINDERIJEN 
Wie naar het groen in de wijk kijkt, ziet onder 
andere notenbomen en appel- en perenbomen. 
Niet voor niets: voordat er kantoren stonden, 
bestond Rijnhuizen voornamelijk uit tuinde-
rijen. Bewoonster Tiny, u kent haar wel van 
Broodje Natuurlijk, is nog opgegroeid op  
de tuinderij. 

KASTELEN 
Wie dacht dat Kasteel Rijnhuizen het enige 
kasteel was in de wijk, heeft het mis. Vroeger 
stond Kasteel Plettenburg op de plek van het 
forteiland en langs de Plettenburgerbaan 
stond kasteel Wijnestein. Hier staat nu een 

carré van bomen, maar na de zomer kun je 
meedenken over de eventuele herinrichting 
van deze bijzondere plek. De statige architec-
tuur van de kastelen zie je straks weer terug  
in de woningen in de Boskamer en Rijndael.

FORT
Fort Jutphaas is één van de vijf Waterlinie-
werken die Nieuwegein rijk is. Nu noemen we 
het fort ‘het groene hart’ van de buurt. Straks 
lopen er ook groene aders door de wijk. 
Bomenlanen, een watertuin en verschillende 
groene speelplekken leiden u straks naar  
het forteiland en andersom de wijk in. 

Benieuwd naar de geschiedenis van Rijnhuizen? 
Beluister hier de 26 verhalen op izi.travel.

Park Rijnhuizen
MATERIALEN VANUIT DE OORSPRONG 
In het Park Rijnhuizen zie je de kern van het 
eigen merk Rijnhuizen ‘vanuit oorsprong in 
ontwikkeling’ ook weer duidelijk terug. In 
de materialen: robuust hout uit de bossen 
van Staatsbosbeheer dat verwijst naar de 
duurzaamheid en de bomen en cortenstaal en 
antracietkleurig staal die verwijzen naar een 
rijk en ook industrieel verleden. Het straat-
meubilair en de prullenbakken zijn allemaal 
net iets chiquer dan in andere wijken, maar 
niet overdreven. De oorsprong wordt in een 
nieuw jasje gestoken. 

GROEN EN KLIMAATADAPTIEF
Ook in de keuze van het groen is nagedacht 
over de oorsprong en toekomst van de wijk. 
Zo is bij de locatie van de lanen en de wandel- 

en fietspaden nagedacht over historische 
routes en verbindingen. En het park draagt bij 
aan een toekomstbestendige wijk: het maakt 
Rijnhuizen klimaatrobuuster. Zo houden wij 
onze voeten droog bij stortbuien en is het 
koeler tijdens hete dagen. 

LEVENDIG PARK
In het Park Rijnhuizen is ruimte om te wandelen, 
te spelen en te sporten. Zo nu en dan worden 
er ook evenementen georganiseerd. Zo vindt 
om het jaar het kunstevenement Rijnhuizen 
Buitengewoon plaats in de kasteeltuin en  
voor de tweede keer het festival Zomer op  
het Fort. Ook doet Rijnhuizen vaak mee met 
Open Monumentendag.  
 
Naar verwachting is de fortwachterswoning 
vanaf september te bezoeken en worden 
vanuit de woning diverse activiteiten 
georganiseerd. 

Wil je meer weten over Park Rijnhuizen?  
Bekijk hier het ontwerp dat de gemeente heeft laten 
maken door de landschapsarchitecten van MTD. 

Het merk in de wijk 
Het schild en merk Rijnhuizen zijn straks ook 
te zien in de wijk. Op de bouwhekken, naast de 
groene bouwhekken. Op een welkomstbord bij 
de hoofdentree van de wijk en mogelijk op nog 
meer plekken in de toekomst. Je kunt zelfs een 
huisnummerbordje in de stijl van Rijnhuizen 
bestellen via info@clubrhijnhuizen.nl. 

RESTAURANT CÉLINE:  
creatief in moeilijke tijden

Meer weten  
over DynaHouse?

Meer weten  
over PTOW?
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RIJNHUIZEN: 
een wijk met een eigen karakter

Hapje eten bij Céline?

K = V

+

N = K - SP + G- SP - K - K

+ +

“Dringend advies: werk thuis.” Deze boodschap is al meer dan een jaar onderdeel van het pakket 
coronamaatregelen. Wat betekent dit voor Henny en zijn personeel van Broodje Natuurlijk die dage-
lijks vele werknemers van de bedrijven in Rijnhuizen voorzien van een lekkere lunch? Henny: “De 
impact van deze crisis is best wel behoorlijk. De omzet is flink gedaald en dat had als gevolg dat de 
dames die bij mij werken veel minder uren konden maken.”

DynaHouse is een bekende plek in de wijk waar je kunt werken, vergaderen, eten (take-away en 
restaurant) en ontmoeten. In de afgelopen periode hebben veel mensen noodgedwongen thuis 
moeten werken. Natuurlijk hopen we dat we in de nabije toekomst elkaar weer meer kunnen ont-
moeten; op het werk of in de openbare ruimte. De coronacrisis heeft wel het besef doen groeien  
dat er een betere balans mogelijk is tussen thuiswerken en op kantoor werken. Veel bedrijven zijn 
druk bezig om hun bedrijfsvoering hier op aan te passen en zo ruimte te maken voor plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken (PTOW). 
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De Twee Witte Dames, oftewel de gebouwen aan de 
Marconibaan 5-55, zijn geen kantoren meer, maar 
appartementencomplexen. In 2020 hebben de bewoners 
hun intrek genomen in de Robijn. We spraken met Naomi 
de Vos (23) over hoe het wonen in Rijnhuizen haar bevalt. 

ALLES NIEUW
“Mijn vriend en ik waren op zoek naar een woning in 
Utrecht en omgeving en kwamen via Facebook de Robijn 
tegen. We hebben daar direct op gereageerd en konden 
in juli 2020 samen gaan wonen in dit getransformeerde 
kantoorgebouw.” Op de vraag hoe de woning Naomi en 
haar vriend bevalt reageert ze enthousiast: “De woning 
bevalt ons super goed! Omdat de woningen nieuw waren 
hoefden we niet te verbouwen. En in het gebouw zijn ook 
andere faciliteiten, zoals een gezamenlijke ruimte met 
pooltafel en een sportschool. Ideaal dus!” 

De verbinding met andere bewoners wordt niet 
alleen gestimuleerd met een gezamenlijke ruimte en 
sportschool, de bewoners hebben ook een Facebookgroep, 
verschillende WhatsApp-groepen én een buurtcommissie. 
Ondanks alle maatregelen weten die regelmatig leuke 
dingen te organiseren: “Vorige zomer is er bijvoorbeeld 
een buurtborrel (uiteraard op 1,5 meter afstand) 
georganiseerd. Ook zijn er regelmatig pubquizen online 
en maakt de buurtcommissie elke maand een krant met 
recepten en leuke feitjes.”

VAN DE STAD NAAR HET GROEN
Naomi verruilde een drukke stedelijke wijk voor het 
appartement in het groene en rustige Rijnhuizen en dat 
was wel even wennen. Maar het bevalt haar goed: “Nu ik 
thuiswerk vind ik het leuk om af en toe te wandelen door 
de wijk. Meestal loop ik een rondje om het fort en hierdoor 
heb ik de wijk beter leren kennen. Ook vind ik het leuk om 
naar Jutphaas te lopen. Zeker met mooi weer kun je hier 
fijn aan de kade zitten!” 

Wat ze nog mist aan haar nieuwe woonplek? “Ik merk 
dat er nog veel gebouwd wordt, hierdoor mis ik wat 
gezelligheid. Ook zou het fijn zijn voor de levendigheid  
in de wijk wanneer er meer horecagelegenheden zouden 
zijn en misschien een supermarkt.”

VAN OORSPRONG IN ONTWIKKELING
Rijnhuizen blijft de komende jaren flink in ontwikkeling 
en biedt straks ook ruimte aan onder andere nieuwe  
horeca en een supermarkt. En natuurlijk komen er  
ook meer speel- en ontmoetingsplekken, wandel- en  
fietspaden en mogelijkheden om je sportief uit te leven.  
Alle ontwikkelingen houden we bij op onze website:  
clubrhijnhuizen.nl.

Op 1 juli 2021 is het precies 50 jaar geleden dat Jutphaas 
en Vreeswijk samengevoegd werden tot een nieuwe 
gemeente: Nieuwegein. Om deze gebeurtenis te vieren 
staat heel 2021 in het teken van Nieuwegein 50 jaar. 
Een feestje voor en door de inwoners van de stad. Kijk 
op nieuwegein50jaar.nl voor meer informatie én een 
overzicht van alle activiteiten. Wil je zelf iets leuks 
organiseren? Dat kan! Meld je activiteit aan via de website 
van Nieuwegein 50 jaar.  

NIEUWEGEIN 1 GROOT MUSEUM
In juni kun je langs alle feestelijke kunstwerken in de stad 
wandelen, die gemaakt zijn door inwoners zelf. Het thema 
van Nieuwegein 1 groot museum is ‘Feestelijke boten’. Op 
een online plattegrond kan je zien waar je kunstwerken 
kunt bewonderen: bit.ly/Feestelijkeboten. Meer informatie 
over deze activiteit vind je via de Instagrampagina of 
Facebookpagina van Op stap in Nieuwegein.

GEINA ESCAPE ROUTE
Deze activiteit kun je op elk moment doen, de Geina Escape 
route. Op acht kenmerkende plekken in Nieuwegein moet 
je verschillende opdrachten uitvoeren om Professor Gein 
te helpen. De escape route kun je het beste op de fiets 
doen; hij is 14 km lang. Scan onderstaande QR-code om 
meteen naar de Geina Escape route te gaan:

SPREKENDE BEELDENROUTE
In Nieuwegein staan 55 beelden in de buitenruimte en 
deze vormen samen het Buitenmuseum. Tien beelden uit 
de collectie van het Buitenmuseum beginnen te spreken 
wanneer je langs de bewegingsmelder loopt die bij het 
beeld is geplaatst. Bij ieder beeld worden wat interessante 
wetenswaardigheden over het beeld verteld. Je vindt de 
openingsfilm voor de sprekende beeldenroute en de route 
zelf via de link in onderstaande QR-code:

ACTIVITEITENKALENDER
Er zijn nog veel meer activiteiten om te vieren dat 
Nieuwegein 50 jaar bestaat. Zo zijn er op verschillende 
plekken exposities en is er op 1 juli een fietsbelconcert.  
Je vindt alle activiteiten in de activiteitenkalender.

Samen maken
we van Nieuwegein 
1 groot museum
Doe je ook mee?

“Zo’n zes jaar geleden, toen we samen met Club Rhijnhuizen 
de verandering van de kantorenwijk Rijnhuizen in gang 
brachten, dachten we dat 1.500 nieuwe woningen in 
twintig jaar haalbaar zou zijn. In 2019 hebben we onze 
ambitie bijgesteld naar circa 2.500 woningen in 2030. En 
vandaag zijn er al voldoende initiatieven om ruim 2.000 
woningen te realiseren. Rijnhuizen is volop in ontwikke-
ling!” Aan het woord: wethouder Hans Adriani.

OP KOERS
“We liggen op koers om van Rijnhuizen een wijk te maken 
met veel groen, waar je prettig kunt wonen en waar het 
levendig is. Bedrijfsgebouwen zullen er straks nog zijn, 
maar woningen hebben de overhand en de straten zijn 
ingericht als woonstraat. Ook zullen er voorzieningen 
komen die bij een gemengde leefwijk passen, zoals 
bijvoorbeeld een supermarkt, een basisschool en een 
huisartsenpraktijk.

Ondanks de coronapandemie gaan de bouwwerkzaam- 
heden in Rijnhuizen in volle vaart door. We zien dat er na  
de transformaties van leegstaande kantoorpanden nu 
vooral nieuwe woningen en appartementen gebouwd 
worden. Regelmatig kom ik in de wijk en ik zie het er met 
de dag veranderen. Nieuwe bewoners hebben hun plek 
ingericht, bewonersinitiatieven ontstaan, straten worden 

aangepast en de eerste e-hub van Nieuwegein is een feit, 
aan de Fultonbaan. Dankzij een samenwerking tussen 
Mitros, BAM Wonen en We Drive Solar kunnen bewoners 
van de Fultonbaan 70 gebruikmaken van elektrische 
auto’s en fietsen op zonnestroom. Een duurzame manier 
van reizen. Daarnaast heeft Rijnhuizen nu ook een eigen 
wijkplatform voor en door bewoners.

WAAR GEWERKT WORDT…
De ontwikkeling van Rijnhuizen heeft ook een andere kant. 
Bouwen kan namelijk niet zonder enige overlast voor de 
mensen die al in de wijk wonen. Samen met bouwers en 
bewoners kijken we hoe we deze overlast zoveel mogelijk 
kunnen beperken. We zijn bezig om regels op te stellen, 
zodat we ook op kunnen treden als bouwers zich niet aan 
de gemaakte afspraken houden. Voor het zover is spreken 
we de ontwikkelaars aan.

Deze buurtkrant laat zien dat er heel veel goeds in de wijk 
gebeurt. De prachtige historische monumenten en de 
lokale ondernemers laten zien hoe mooi de wijk al is. En 
met de woningbouwontwikkelingen en de ontwikkeling 
van Park Rijnhuizen wordt Rijnhuizen alleen maar mooier. 
En daar staat Rijnhuizen om bekend. ‘Vanuit oorsprong in 
ontwikkeling’ is niet voor niets het credo van de wijk.”

Nieuwegein
 50 jaar

NAOMI DE VOS:
“Wel even wennen, zo’n  

rustige wijk met veel groen”

Mooie bewonersinitiatieven
Op initiatief van verschillende bewoners van de Kroon op Jutphaas, 
aan de Edisonbaan, is de openbare ruimte rondom het appartemen-
tengebouw dit jaar vergroend en aangekleed.

1.  De vier dames van het 'actieteam' hebben ervoor gezorgd 
dat de ondergrondse afvalcontainer een groen jasje heeft 
gekregen. In de video legt Shirley Meijdam (QR-code) uit 
welke voordelen zo'n containertuintje heeft. 

2.  Deze boomspiegel met sedumplantjes wordt onderhouden door 
een bewoner van het appartementengebouw.

3. I.s.m. Club Rhijnhuizen zijn een vijftal fietsnietjes geplaatst.

4.  Met vier statige plantenbakken heeft de VvE Kroon op Jutphaas 
voor nog wat meer groen rond het gebouw gezorgd. De biologische 
plantjes zijn gesponsord door Club Rhijnhuizen.

1. 3.2. 4.

‘ Vorige zomer is 
er bijvoorbeeld 
een buurtborrel 
(uiteraard op 1,5 
meter afstand) 
georganiseerd.’

HANS ADRIANI: ‘Wie had  
dit kunnen bedenken…’

Geina Escape 
Route

Facebook
Op stap in Nieuwegein

Sprekende 
Beeldenroute

Activiteiten- 
kalender

Instagram
Op stap in Nieuwegein
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Er gebeuren mooie dingen in Rijnhuizen! Aan de 
Merwedehaven, waar nu druk gewerkt wordt om de 
locatie voor te bereiden op woningbouw, vind je vanaf 
deze zomer Plek aan de Kade. Lisanne van Plek aan  
de Kade vertelt ons meer:

“Plek aan de Kade is een bootjesverhuur met terras aan
het water. Deze zomer kan je bij ons elektrische fluister-
bootjes en kano’s huren, om Nieuwegein vanaf het water 
te ontdekken. Vanaf de centraal gelegen locatie aan 
het Merwedekanaal kan je zowel het oude Nieuwegein 
(Jutphaas en Vreeswijk), als het begin van de prachtige 
IJssel op varen. Wij vinden het de perfecte zomerse 
bezigheid: met de boot in goed gezelschap lekker een  
flink stuk varen en genieten met je familie of vrienden,  
of lekker sportief in de kano op zoek naar de pareltjes  
van Nieuwegein. 

Met Plek aan de Kade maken we een start met het creëren 
van een fijne plek, aan de waterkant van de semi-spik-

splinternieuwe wijk Rijnhuizen. Met gezellige horeca 
en een prettige sfeer willen we de Nieuwegeiner kennis 
laten maken met deze, nu nog onbekende en ongepolijste, 
locatie die we in de loop van de komende jaren uit willen 
laten groeien tot dé Plek aan de Kade. 

Plek aan de Kade is te vinden op de Marconibaan 26 in 
Nieuwegein. Via Instagram (plek_aan_de_kade) en 
Facebook (plekaandekade) blijf je op de hoogte van  
onze ontwikkelingen. Alle verhuurinfo kun je vinden op 
plekaandekade.nl en daar reserveer je makkelijk en snel 
een bootje of kano voor een fijne dag op het water.” 

AGENDA
RIJNHUIZEN

7 juli
CLUBDAG #27: MEEDENKEN 
OVER SPEELPLEK 

28 augustus 
NIGHT OF THE PROMS  
RIJNHUIZEN 

29 augustus
PLOFPARADE

11 september
OPEN MONUMENTENDAG

26 september 
ZOMER OP HET FORT

Deze krant wordt je aangeboden 
door Club Rhijnhuizen en 
gemeente Nieuwegein. 

NIEUW IN RIJNHUIZEN:  
Plek aan de Kade

 

Bij de gemeente Nieuwegein kun je terecht met vragen 
over de toekomst van Rijnhuizen. Kijk voor meer informatie 
op nieuwegein.nl/rijnhuizen. Ook voor praktische vragen 
over de wijk, bijvoorbeeld parkeren of groenbeheer, ben 
je bij de gemeente aan het juiste adres. Wijkcoördinator 
Melanie Gitz staat voor je klaar. Je kunt haar bereiken  
via m.gitz@nieuwegein.nl

Club Rhijnhuizen is een gebiedscoöperatie waar je lid 
van kunt worden. Dat is voor (toekomstige) bewoners 
zelfs gratis! Binnen de club werken we samen aan de 
kwaliteit van Rijnhuizen. Op onze website vind je veel 
informatie over de gebiedsontwikkeling, nieuwe woningen 
en bedrijven, organisaties en bewoners uit Rijnhuizen. Je 
kunt bij ons geld aanvragen voor een buurtevenement of 
een verbetering van je buurt. We organiseren clubdagen 
waarin je mee kunt praten over de ontwikkeling van de 
wijk, marketing en openbare ruimte. Als club adviseren we 
de gemeente over de gebiedsontwikkeling van Rijnhuizen. 

Kijk voor meer informatie op clubrhijnhuizen.nl  
(met een h!) of mail naar info@clubrhijnhuizen.nl.  

GRAFISCH ONTWERP CLUB RHIJNHUIZEN: STUDIO NIJHOFF 

Scan de QR-code  
voor de website:

Heeft u vragen of tips over de bouwontwikkelingen in uw 
wijk? Mail dan naar rijnhuizen@nieuwegein.nl. Daar kunt  
u bijvoorbeeld terecht als u meer wilt weten over bouw- 
projecten en routes van bouwverkeer.

Op de website nieuwegein.nl/rijnhuizen staat een initiatie-
venkaart. Daar kunt u bekijken welke ontwikkelingen en  
initiatieven er in de wijk zijn.

Daarnaast zijn sommige bouwers aangesloten bij de website 
verbeterdebouw.nl. Wanneer dat het geval is, kunt u tips of 
meldingen van hinder daar doorgeven. 

Heb je vragen over bouwontwikkelingen?


