
Introductie Club
Rijnhuizen
Hans Karssenberg opent de digitale bijeenkomst en
stelt zichzelf voor. Rondje Rijnhuizen wordt twee
keer per jaar georganiseerd om alle leden en
betrokkenen in Rijnhuizen te informeren over de
ontwikkelingen in het gebied. Dit doen wij in
samenwerking met de gemeente Nieuwegein.

De club is opgericht om een netwerk te zijn voor
iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling
van het gebied. Dit gaat om bewoners,
projectontwikkelaars, gemeente, maatschappelijke
dienstverleners, eigenaren en gebruikers van

kantoor- en bedrijfspanden in Rijnhuizen. Samen
willen we werken aan de kwaliteit van het gebied.

Elk jaar maken we een jaarplan. Het jaarplan van
2022 wordt begin 2022 gedeeld met de leden.
Iedereen kan lid worden van Club Rhijnhuizen:
https://www.clubrhijnhuizen.nl/leden/. We werken
aan diverse activiteiten in het gebied en stellen hier
geld voor beschikbaar, bijvoorbeeld voor het
organiseren van festivals. We hopen dit het
komende jaar ook meer te doen.

https://www.clubrhijnhuizen.nl/leden/


Ontwikkelingen Park
Rijnhuizen
Coralie van der Burg stelt zichzelf voor en heet
iedereen welkom namens de gemeente Nieuwegein.
Zij is projectleider bij het ruimtelijk domein en
betrokken bij vele projecten in Rijnhuizen.Zij geeft
toelichting over een aantal ontwikkelingen binnen
het Park Rijnhuizen. Park Rijnhuizen omvat het
gebied wat in onderstaande afbeelding binnen de
rode omlijnen valt. Deze nieuwe en bestaande
groene structuren willen we meer met elkaar
verbinden. Dit kan door bijvoorbeeld het aanleggen
van wandelpaden. Een aantal gebieden binnen het
park zijn privaat eigendom. Hier kan de gemeente
uiteraard niets doen, maar de gemeente is wel met
deze eigenaren in gesprek. De
landschapsarchitecten van MTD zijn bijna 2  jaar
geleden gestart met het ontwerpen van het park.
Het afgelopen jaar hebben we veel input opgehaald,
dit is meegenomen in het ontwerp voor het park.
Vervolgens wordt er per onderdeel, vaak samen met
bewoners, gekeken naar hoe het park daadwerkelijk
gerealiseerd gaat worden.

Fort Jutphaas / Fortwachterswoning

De fortwachterswoning is het afgelopen jaar
grondig verbouwd en gerenoveerd. De gemeente
Nieuwegein is met een huurder in gesprek die daar

laagdrempelige daghoreca wil combineren met een
Bed & Breakfast. De gemeente heeft als verplichting
gesteld dat deze ondernemer ook activiteiten in en
rondom de woning organiseert. Een aantal
enthousiaste kandidaten willen hier graag een
succes van maken. Momenteel wordt de laatste
hand gelegd aan het afronden van de
huurovereenkomst. In de loop van het 2022 kan
hopelijk de opening plaatsvinden.

Fort Jutphaas / Restauratie fortgebouw
De afgelopen tijd is het fortgebouw (waar Céline
gevestigd is) gerenoveerd met financiële steun van
de Provincie. Het gebouw is onlangs geopend. In dit
kader is het voornemen meer aandacht te besteden
aan de marketing van Fort Jutphaas. Het fort is
immers onderdeel van de Hollandse Waterlinie en
sinds deze zomer UNESCO Werelderfgoed, dit willen
wij graag meer voor het voetlicht brengen. Er is een
website gelanceerd  waar komend jaar ook een
agenda op komt te staan: www.fortjutphaas.nl

Wijnestein
Op de locatie van het voormalig kasteel  Wijnestein
staan nu hoge bomen. MTD landschapsarchitecten
heeft voorgesteld om deze plek leefbaarder te
maken en de oude contouren van het kasteel terug
te brengen. Het wordt een ontmoetingsplek waar
kleinschalige activiteiten georganiseerd kunnen
worden en het wordt meer betrokken bij Rijnhuizen
en het park. Op basis van archeologisch onderzoek
dat momenteel plaatsvindt, wordt gekeken hoe dit
gerealiseerd kan worden.

Speelplekken
Op 7 juli 2021 is er een placegame georganiseerd.
Een placegame is een manier om een plek te
onderzoeken waar we iets mee willen. Er wordt met
betrokkenen gekeken naar hoe het beste invulling
gegeven kan worden aan deze plekken.

In juli is dit gedaan voor twee speelplekken ten
zuiden van Fort Jutphaas. Voor deze twee plekken
is er input opgehaald over wat de doelgroep van
deze plek moet zijn en wat voor type
speelelementen er geplaatst moeten worden. Er is
ook een online enquête uitgezet. Alle input is
neergelegd bij de leverancier van de speelplekken.
Voor beide plekken worden  nu twee varianten
uitgewerkt. Na de kerstvakantie leggen we deze
twee varianten voor aan bewoners. De verwachting
is dat deze speelplekken in de loop van 2022
gerealiseerd worden. Voor een verslag van de
placegame, zie:

http://www.fortjutphaas.nl


https://www.clubrhijnhuizen.nl/wp-content/uploads
/2021/08/Resultaten_en_verslag_clubdag27.pdf

In 2022 wordt er ook nog een placegame
georganiseerd voor de speelplek nabij het
Edisonkwartier. Zodra de COVID-maatregelen dit
toelaten wordt dit weer ter plekke georganiseerd.
Wij gaan hiervoor ook de toekomstige bewoners van
het Edisonkwartier  en de kinderen in de buurt
uitnodigen.

Wijkentrees
Wij willen de toegang tot Rijnhuizen gaan
benadrukken middels elementen van cortenstaal
waar het logo van Rijnhuizen in wordt gevreesd. Dit
zijn 2 meter hoge elementen die 45 cm breed zijn.
Deze elementen zijn begin van het nieuwe jaar klaar.
Er wordt nog gekeken waar de elementen exact
komen te staan, in ieder geval bij de 4 belangrijkste
entrees van Rijnhuizen. Op onderstaande afbeelding
is te zien hoe de elementen er uit komen te zien.

Vragen

Wordt de stroomvoorziening richting het fort steviger
gemaakt?
Dit is een goede suggestie. We zijn al bezig met
nieuwe verlichting, hiervoor moeten nieuwe kabels
en leidingen worden gelegd. Wij gaan ook hier extra
naar kijken.

Wijkplatform Rijnhuizen heeft met de club gesproken
over de mogelijkheid van het realiseren van een klein
museum. Wordt hier nog naar gekeken?
Eerder was er een tijdelijke bewoner in de
Fortwachterswoning die het één en ander
gepresenteerd heeft in één van de bunkers. De
gemeente vindt het een leuk idee dat moet worden
afgestemd met de nieuwe exploitant van de woning.
Deze suggestie wordt zeker meegenomen in de
gesprekken met de nieuwe huurder.

Ontwikkelingen
deelgebieden Park
Rijnhuizen
Giedie Heijmans stelt zichzelf voor, hij is als
projectleider van het openbaar domein betrokken bij
het realiseren van een aantal deelgebieden binnen
Park Rijnhuizen.

Deelgebied Fort Jutphaas
MTD Landschapsarchitecten heeft  een ontwerp
gemaakt waarbij we de historische omgeving willen
versterken en oude verbindingen willen herstellen.
Het asfalt op het fort wordt verwijderd en vervangen
door klinkers. Ook de parkeerplaats van de scouting
wordt vernieuwd en krijgt een groenere uitstraling.
De fortwachterswoning wordt voorzien van een
terras en een nieuwe toegangsweg. Verder wil de
gemeente het oude kasteel op Fort Jutphaas in de
vorm van een haag visualiseren. De planning is om
in januari 2022 te starten met de werkzaamheden.

Binnenkort wordt er een overleg georganiseerd met
bewoners en gebruikers van Fort Jutphaas om te
bespreken hoe het logistiek geregeld gaat worden.
Wat ook wordt meegenomen binnen dit project is
nieuwe verlichting. Voornamelijk bij de
toegangsweg tot de fortwachterswoning en richting
het scoutinggebouw. De verwachting is dat de
werkzaamheden rond 1 april afgerond zijn. Omdat
het gebied niet met groot materiaal bereikt kan
worden, moet er met klein materieel gewerkt
worden. We willen  ten noorden van Fort Jupthaas
een terrein inrichten waar materiaal opgeslagen
wordt. Er worden tijdelijke
voorzieningen/omleidingen getroffen voor
voetgangers en fietsers.

Trekpontje
Het nieuw beoogde trekpontje aan de oostzijde van
Fort Jutphaas moet de oude verbinding herstellen.
Er zijn al ontwerpen gemaakt, maar er moet nog
goed gekeken worden naar hoogteverschillen en de
veiligheid. Dit wordt in een later stadium uitgevoerd
en wordt niet meegenomen in de werkzaamheden
van januari.

Hondenlosloopveld
Ten noorden van Fort Jutphaas  wordt binnen het
bestaande groen een hondenlosloopveld
gerealiseerd. Hiermee starten we in januari/februari

https://www.clubrhijnhuizen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Resultaten_en_verslag_clubdag27.pdf
https://www.clubrhijnhuizen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Resultaten_en_verslag_clubdag27.pdf


2022. Honden mogen ook op het fort lopen (op de
paden), maar wel aan de lijn.

Deelgebied Oeverpark
Het deelgebied Oeverpark is een 20 meter brede
strook langs het Merwedekanaal. Hier ligt een
groene structuur met veel dode bomen of bomen
die weinig levensvatbaar zijn. Om dit gebied gezond
te maken, moet er wat hout worden gekapt.
Momenteel zijn we bezig met een ecologisch
onderzoek. Er zijn een aantal vleermuizen gevonden
waardoor er aanvullend onderzoek nodig is.
Momenteel wordt er  het ontwerp van MTD
Landschapsarchitecten verder uitgewerkt. Zodra dit
af is weten we welke maatregelingen er moeten
worden genomen en kan er een kapvergunning
worden aangevraagd. De gemeente wil zo min
mogelijk kappen en waar mogelijk een aantal
doorkijk plekken maken conform het ontwerp van
MTD. Er is een oude waterinlaat op het oude SKF
terrein gevonden. Dit kan een landmark van het park
worden. Ook de bestaande insteekhaven op het
voormalige SKF terrain willen we integreren in het
park. De verwachting is dat in de winter van
2022-2023 de bomen gekapt mogen worden en het
oeverpark gerealiseerd kan worden.

Deelgebied Watertuin en Griend
In de Griend is het de bedoeling dat er knotwilgen
worden aangeplant. Tevens wordt een wandelpad
en mogelijk fietspad aangelegd. Langs het water
komen er lage knotwilgen en land de paden hoge
knotwilgen, zo wordt het een gevarieerd gebied. De
plannen voor de Watertuin worden wat naar achter
geschoven, omdat we het gebied eerst nodig
hebben als werkterrein voor de realisatie van alle
Park onderdelen..

Straatmeubilair en verlichting
Er komt nieuwe straatverlichting in een grijze
uitvoering conform Deens design. Deze worden in
drie verschillende soorten geplaatst. Langs
woonstraten worden deze 3 meter hoog, langs
wandelpaden ca. 1 meter hoog en voor de
wijkontsluitingswegen wordt een nog iets hogere
variant toegepast. Deze verlichting is afwijkend van
de rest van Nieuwegein.
Ook komt er nieuw straatmeubilair te zien in
onderstaande afbeelding.

Vragen

Kan het terrein van Fort Wijnestein gebruikt worden
voor activiteiten?
In het ontwerp is dit niet expliciet meegenomen.
Deze plek zou wel geschikt zijn voor kleinschalige
activiteiten.

Worden de oude historische lantaarnpalen ook in
ere hersteld?
Er is een totaalplan voor heel de verlichting in
Rijnhuizen. Giedie weet niet wat er met de houten
lichtmasten wordt gedaan, maar gaat dit meenemen
in de gesprekken die hij heeft.

Een bewoner geeft aan dat de lantaarnpalen op aan
de Plettenburg vaak kapot zijn. Ook nadat ze zijn
gemaakt zijn ze vaak snel weer kapot. Wordt hier iets
mee gedaan?
Giedie geeft de tip om defecte lichtmasten te
melden via de buiten beter app. Hij neemt dit
signaal ook mee in zijn gesprekken.

Waar komt het trekpontje precies?
Het trekpontje komt in de verlengde lijn vanaf het
fietspad richting de Plettenburgerbaan.

Waarom is het (los van zieke bomen) nodig om
bomen te kappen?
De gemeente wilt zo min mogelijk kappen, maar de
veiligheid moet wel geborgd worden. De zieke essen
vertonen veel essentaksterfte. In de parkomgeving
moet dit verwijderd worden in verband  met
veiligheid. De gemeente doet er alles aan om
gezonde bomen niet te hoeven kappen. Binnen het
plan voor De Boskamer zal de ontwikkelaar vrijwel
alleen struikgewas verwijderen of dode of zieke
bomen. Ook bomen met cultuurhistorische waarde
blijven staan.



Wat gaat de gemeente doen om de beweging van
auto’s rondom het fort te verminderen?
We willen op termijn dit gebied autoluw maken, dit
zou alleen door gebruikers of leveranciers van het
fort moeten gebruikt worden. Ook voor de
tennisclub wordt nagedacht over mogelijke
aanpassingen. Helemaal autovrij gaat het niet
worden in verband met toelevering en calamiteiten.
Het is de bedoeling dat bezoekers zoveel mogelijk
parkeren ten noorden van Fort Jutphaas en
vervolgens te voet via het bruggetje aan de
noordkant het fort opgaan.

Komt er vanuit het gebied Wijnestein ook een tunnel
naar het kanaal?
Er is vanuit de gemeente de wens om de
Plettenburgerbaan met het kanaal aan de oostzijde
te verbinden. Hier zijn twee locaties voor in beeld,
één daarvan is ook bij het kruispunt. Hier zijn nog
geen keuzes voor gemaakt. Dit heeft een lange
adem nodig en hier zijn grote financiële middelen
mee gemoeid.

Jullie geven aan meer evenementen te willen
organiseren. Gaat het niet te druk worden rond het
fort?
De evenementen die we willen toestaan zijn vooral
in de zomer. Dit betreft onder andere een festival, en
deelname aan de landelijke Monumentendag. Dit
doen we om het mooie gebied ook open te stellen
voor mensen van buiten Rijnhuizen.

Ontwikkelingen waterpeil
en openbare wegen
Karlijn van der Laan stelt zichzelf voor en gaat meer
vertellen over de ontwikkelingen rondom het
waterpeil en de openbare wegen. Karlijn is
projectleider bij het openbaar domein.

Waterpeil
Momenteel is er een fluctuerend waterpeil in
Rijnhuizen. We willen de kwaliteit van de Watertuin
verbeteren. Hiervoor is geadviseerd om het water
van het kanaal te isoleren zodat het een vast
waterpeil krijgt. Dit is voordelig voor de
woningbouw, omdat het waterpeil niet meer
omhoog gaat. Een aantal maatregelen om dit
nieuwe waterpeil te realiseren betreft het maken van
een aantal stuwen en inlaten. Dit blijkt weinig
gevolgen te hebben voor de bomen en de ecologie
in het gebied. Als het duidelijk is hoe de stuwen en
inlaten eruit komen te dien dan worden er

vergunningen aangevraagd. De verwachting is dat
de realisatie hiervan volgend jaar is.

Openbare wegen
Er zijn een aantal openbare wegen in Rijnhuizen die
worden aangepakt. Twee jaar geleden is reeds
toelichting gegeven op het profiel van deze wegen.
Deze worden door Karlijn toegelicht.

Marconibaan/Perkinsbaan
Wat hier gaat veranderen is onder andere dat de bus
straks niet bij een inham stopt, maar op de weg. Er
komt een fietspad aan beide kanten en een trottoir
met een groene binnenberm. Momenteel wordt er
gekeken of dit profiel bij de ruimte past. Er staan
veel bomen langs de weg en er liggen kabels en
leidingen. Zodra is beslist of dit profiel past, wordt er
afgestemd met de bewoners, ontwikkelaars,
hulpdiensten etc. De uitvoering hiervan zal voorlopig
nog op zich laten wachten.

Dieselbaan/Edisonbaan
Er zijn zo nu en dan klachten dat op deze weg hard
gereden wordt. Er wordt nu gekeken om een kleine
slinger in de weg te maken. Ook wordt er gekeken
naar het afvangen van water dat elders in het gebied
geïnfiltreerd gaat worden.

Laan van Rijnhuizen
Dit is een nieuw stuk weg dat straks de Edisonbaan
met de Dieselbaan verbindt. Momenteel wordt
gewerkt aan het ontwerp, waarbij rekening wordt
gehouden met de inpassing in een groene omgeving
en de aansluiting op de ecologische zone.

Woon-werkstraten
Dit zijn de straten Plettenburg, Wattbaan, Coltbaan,
Fultonbaan, Edisonbaan, Newtonbaan en
Einsteinbaan. Voor deze straten wordt nu gekeken
naar wanneer het handig is om ze aan te pakken.

Ontwikkelingen
zuid-west kant Rijnhuizen
Ron van Schaik stelt zichzelf voor en zal meer
vertellen over de gebiedsontwikkeling van Rijndael
en het Havenkwartier. Ron is Gebiedsmanager voor
Rijnhuizen.

Rijndael
In april dit jaar heeft het college een principebesluit
genomen op het stedenbouwkundig plan.  Naar
aanleiding hiervan heeft het college
randvoorwaarden meegegeven voor verdere



uitwerking van het plan. De ontwikkelaars en
architecten zijn dit momenteel aan het verwerken.
Het gaat in dit gebied om circa 200 woningen en er
is veel aandacht voor inpassing in het groene
gebied. De ontwikkelaar maakt ook de interne
wegenstructuur, het groen en de speelplekken. Deze
maand komt er een nieuw principeverzoek inclusief
de opstalontwikkeling en dit wordt in
januari/februari beoordeeld. In maart gaat dit
nogmaals naar het college voor een principebesluit.
Wanneer alles akkoord is wordt er een
omgevingsvergunning aangevraagd en starten de
ontwikkelaars in de zomer van 2022 met het bouw-
en woonrijp maken van het gebied. Na de zomer
start ook de verkoop. De verwachting is dat begin
2023 gestart kan worden met de bouw. Op
onderstaande afbeelding is een vogelvlucht
impressie te zien.

Havenkwartier
Dit plan wordt ontwikkeld door 3 ontwikkelaars. Zij
hebben gezamenlijk reeds een stedenbouwkundig
plan gemaakt waarop het college eerder dit jaar een
principebesluit heeft genomen. De 3 deelplannen
worden momenteel verder uitgewerkt  Dit gebied
bestaat uit circa 230 woningen, waarvan circa 100
appartementen. Ook worden er 30-40 sociale
huurappartementen en horeca op de begane grond
toegevoegd. Er zijn nu gesprekken gaande over de
inrichting van het openbare ruimte waaronder het
havenplein en de kades. In de loop van volgend jaar
worden er voor de verschillende deelplannen nog
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook voor
deze plannen is het de verwachting dat deze in het
voorjaar naar het college gaan voor het
principebesluit. Net als in Rijndael is de verwachting
dat er in 2023 gestart wordt met de bouw van de
eerste woningen.

Supermarktlocatie
Door het realiseren van nieuwe woningen is er
ruimte voor voorzieningen, zo ook voor een
supermarkt. Deze wordt op de Edisonbaan 4
ontwikkelt. De ontwikkelaar heeft een plan om een
supermarkt met een 100-tal woningen te realiseren.

Begin van dit jaar is hier een informatiebijeenkomst
voor geweest en is dit plan gepresenteerd. Na de
zomer van 2022 zijn deze plannen waarschijnlijk
volledig uitgewerkt. Het is nu nog lastig inschatten,
maar vermoedelijk start 2022 de
vergunningsprocedure en in 2023 de bouw.

Maatschappelijk cluster
Net onder het fort is er een gebied (zie
onderstaande afbeelding) waar mogelijk nieuwe
voorzieningen gerealiseerd gaan worden. Dit gaat
om onder meer een basisschool, huisartsenpraktijk
en een buurtzaal.

De locatie is nu in bezit van drie particuliere
eigenaren. Momenteel is er een Wet Voorkeursrecht
Gemeente op dit gebied van toepassing. Dit
betekent dat als de eigenaar het gaat verkopen, dit
als eerst aan de gemeente moet worden
aangeboden. Er is ook een proces gestart om te
kijken hoe dit gebied ingevuld kan worden. De
gemeente is momenteel gesprekken aan het voeren
met de eigenaren. De verwachting is dat deze
gesprekken tot eind januari lopen waarna de
gemeente het plan kan voorleggen aan het
gemeentebestuur. Rond 2023/2024 denkt de
gemeente dat er voldoende kinderen in het gebied
wonen om een school te kunnen vullen. Mocht het
nodig zijn dan is er ook een alternatieve locatie
beschikbaar .

BLVC
In het najaar is de APV aangepast en daarmee de
mogelijkheid voor het moeten aanvragen van een
BLVC vergunning mogelijk gemaakt. Dit staat voor
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie. Dit is een nieuw middel dat met
name in grotere gemeenten wordt gebruikt. Het is
een manier om met ontwikkelaars afspraken te
maken voor de bouwfase. Mocht hier niet aan
worden voldaan dat kan het ook als
handhavingsinstrument gebruikt worden



Kruispunt Plettenbugerbaan
Dit kruispunt heeft een aantal aanpassingen nodig,
maar dit hangt samen met meer ontwikkelingen in
de stad. . Er is een breder traject (Groei aan de Stad)
binnen de gemeente. Hierin worden alle wegen van
de stad onderzocht en wordt gekeken naar wat voor
ingrepen nodig zijn. Er worden hier gelden voor
vrijgemaakt, daar haken we vanuit Rijnhuizen ook op
in.

Brug Rijnhuizen-Merwestein
Er vinden momenteel gesprekken plaats over het
realiseren van een burg tussen Rijnhuizen en
Merwestein. De noordelijke locatie ter hoogte van
de Vredebestlaan is afgevallen. Er zijn nu twee meer
zuidelijk gelegen opties met voor en nadelen. Er
wordt nog overlegd met belanghebbenden en
Rijkswaterstaat. In februari vinden bestuurlijke
gesprekken hierover plaats.

Vragen

De gekozen plekken voor het maatschappelijk cluster
en de winkelvoorziening liggen niet centraal en op
een plek met veel verkeersdrukte. Waarom is voor
deze locatie gekozen?
De supermarktlocatie is eigendom van een
ontwikkelaar. Hij heeft zich met dit idee bij ons
gemeld.  Gezien het ligging dichtbij de ingang van
de wijk lijkt het ons een geschikte locatie. De nieuwe
schoolvoorziening realiseren wij het liefst langs een
fietsstraat. Zowel de supermarkt als de school zijn
beide voorzieningen voorzieningen waar clubleden
nadrukkelijk om hebben gevraagd.

Het lijkt erop alsof er veel groen gaat verdwijnen. Wat
wordt er gedaan om groene plekken toe te voegen in
de wijk?
Park Rijnhuzien is bedacht om meer groen toe te
voegen in de wijk. Er wordt voor meer dan 3 miljoen
aan groen toegevoegd en/of geïnvesteerd. Voor het
oostelijke gedeelte van de wijk is dit lastig, omdat
dit veelal particulier eigendom is. Bij de Kelvinbaan
wil de gemeente een groenzone maken. Daarnaast
geven we elke ontwikkelaar de opdracht mee om
30-40% van een kavel groen/klimaatadaptief in te
richten.

Afsluiting

Hans Karssenberg sluit af en laat weten dat alle nog
niet beantwoorde vragen in de chat, in het verslag
worden meegenomen. De komende tijd zijn er een
aantal bijeenkomsten gepland. Raedelijn heeft
onderzoek gedaan naar wat voor voorzieningen er
nodig zijn op het gebied van zorg. Op donderdag 16

december organiseren zij een bijeenkomst waarin zij
hun bevindingen delen en er de mogelijkheid is om
te brainstormen over kansen en mogelijkheden
binnen Rijnhuizen. Daarnaast wordt er 19 januari
een Algemene Leden Vergadering georganiseerd.
Daarin bespreken we het jaarplan en vragen we om
aanvullingen of suggesties. Dit is alleen toegankelijk
voor leden. Wilt u lid worden?  Meld u aan via:
https://www.clubrhijnhuizen.nl/leden/

De gehele bijeenkomst is terug te kijken:
https://youtu.be/f_cXhQPotSM

Overige vragen

Is er al meer bekend over de start verkoop van
De Boskamer? Dit zou Q4-2021 zijn maar we
zien nog niets?
Nee, nog niet. De aanvraag
omgevingsvergunning moet nog ingediend
worden (uitgebreide procedure van 26
weken). Ik verwacht start verkoop in de loop
van 2022.

Waar komt die nieuwe fietsstraat dan?
De Laan van de Rijnhuizen wordt ingericht als
fietsstraat. Dit is een nieuwe weg langs
Rijndael en Hof van Vronenstein. Dit is een
nieuwe weg ook toegankelijk voor
autoverkeer, maar waarbij de fiets voorrang
heeft.

Moet de Dieselbaan niet een 'auto te gast'-weg
worden? Drommen scholieren op de fiets die
daar rondzwermen.
Scholieren hebben zeker onze aandacht.
Voor een auto-te-gast-concept heb je een
continue stroom van fietsers nodig. Bij de
school is dit vooral op gezette tijden het
geval. Uiteraard wordt hier nog verder over
nagedacht en is er afstemming met het
Oosterlicht College.

Hoe is de ontsluiting naar het Hof van
Vronenstein? Er staan ook veel bomen.
De Laan van Rijnhuizen loopt ook langs het
Hof van Vronenstein, dus het profiel zal er
daar ongeveer hetzelfde uitzien. We hebben
onlangs alle bomen exact in laten meten. En
de onderzoeken waar Giedie naar verwees
voor het Oeverpark zijn ook uitgevoerd voor
de Laan van Rijnhuizen. We proberen ook hier
zoveel mogelijk bomen te behouden.

https://www.clubrhijnhuizen.nl/leden/
https://youtu.be/f_cXhQPotSM


Waarom moet de bus op de weg stoppen en
niet in een halte?
Door het laten stoppen van de bus op de
rijbaan creëer je een snelheidsremmende
maatregel. Onlangs is de mobiliteitsvisie
vastgesteld voor geheel Nieuwegein. Dit is
een van de maatregelen die gemeentebreed
wordt uitgevoerd.

Het afsluiten van het watergebied van het kanaal kan
grote gevolgen hebben voor de trek van vissen door
dit gebied.
We hebben voor het afsluiten van de Watertuin ook
ecologisch advies ingewonnen. Het is voor de
ecologie juist beter als dit gebied wordt afgesloten
van het kanaal. Voor vissen is het niet noodzakelijk
om van het kanaal in de Watertuin te komen. Het
noordelijk gebied, rond het fort blijft wel bereikbaar
voor vissen

Rondom de wegen; in de plattegrond van de nieuwe
woningen tegenover de Marconibaan staat dat de
enige toegangsweg naar de nieuwe woningen via het
Oosterlicht College gaat zijn, wordt er rekening
gehouden met de veiligheid van de leerlingen die
daar meerdere keren per dag fietsen?
Voor wat betreft de veiligheid van de fietsers. Hier
houden we zeker rekening mee. Hierover is ook
geregeld overleg met de fietsersbond om samen te
kijken wat verstandig is om te doen. Ook de school
zelf zal hierbij betrokken worden.

Waar komt die nieuwe fietsstraat?
De Laan van de Rijnhuizen wordt ingericht als
fietsstraat. Dit is een nieuwe weg langs
Rijndael en Hof van Vronenstein.

Worden er ook bomen teruggeplaatst?
Jazeker. Met name in de zuidoosthoek van
Rijnhuizen worden veel nieuwe bomen geplant,
zowel door de ontwikkelaars als door de gemeente.

Wanneer staat dit plan de boskamer nu gepland?
was dec 2021 maar nog niets gehoord
De omgevingsvergunning moet nog aangevraagd
worden en aangezien het een uitgebreide procedure
betreft zal er niet eerder dan in de zomer van 2022
een vergunning kunnen zijn. Waarschijnlijk start de
ontwikkelaar wel eerder met de verkoop en met de
voorbereidende bouwwerkzaamheden.

Hoe is het gesteld met de bunkers van het oude FOM
worden deze verwijderd of word hier boven
opgebouwd, en hoe straks de materiaaltoevoer voor
de woningen die daar gaan komen, de weg bij ons

voor de deur word namelijk al heel slecht(Hof van
Plettenburg/Edisonbaan).
Het is nog niet duidelijk of deze ondergrondse
bunkers behouden blijven of niet. Het bouwverkeer
zal via de Edisonbaan gaan, omdat dit vooralsnog
de enige toegangsweg is.

Ik mis een bord vóór de toegang tot de rondweg op
het fort met P (parkeren) voor het fort HIER
Goede suggestie. Dit nemen we mee.

Wordt de Fultonbaan doorgetrokken als een
doodlopende weg voor pakjesbezorgers e.d.?
De Fultonbaan is en blijft een doorgaande weg die
niet wordt afgesloten of doodloopt.

Is er iets bekend over mogelijke kinderopvang wat er
in de wijk komt?
Ja, op de begane grond van de eerste 2 gebouwen
aan het Hof van Vronestein komt kinderopvang.

Is start bouw Griend gecombineerd met de
boomgaard? en zo ja is dat dan ook zomer 2022 start
verkoop gepland?
Dat is nog niet helemaal zeker. Mogelijk dat een
aantal plandelen binnen Rijndael gefaseerd in
verkoop gaan en ook gefaseerd gebouwd gaan
worden. Exacte planning hiervoor is nog niet
bekend.

Het maatschappelijk cluster ligt naast het drukste
fietspad van Nieuwegein. Ik vraag me af wat de visie
is achter dit idee. Immers, hoe druk moet het
worden?
Er komt een nieuwe fietsstraat (Laan van
Rijnhuizen) en er komen aanpassingen voor fietsers
aan de Marconibaan. Rijnhuizen wordt een wijk
waar veel aandacht aan het fietsverkeer besteed
wordt.

Dus Edisonbaan wordt Rondweg? Nog meer
verkeer?
De Laan van Rijnhuizen wordt juist een
fietsstraat met een knip voor auto’s
halverwege.

De zuidelijke bruggen liggen ruwweg "naast" de
Plettenburg brug. Dat is voor fietsers en voetgangers
ongelukkig omdat het hooguit de Plettenburgbrug
kan ontlasten, maar de bewoners niet sneller naar
het centrum helpt.
Met de realisatie van een fietsbrug komen er nog
meer mogelijkheden om met de fiets van en naar de
wijk Rijnhuzien te bewegen. Deze brug zal lager en



daardoor comfortabeler zijn dan de
Plettenburgerbaan.

Komt er ook een brug die de verbinding met
Utrecht-zuid beter maakt. Nu moet je helemaal de
Utrechtsestraatweg uitfietsen.
Een andere brug dan die naar Merwestein is
momenteel niet voorzien.

In de straat Hof van Plettenburg/Plettenburg komt nu
al heel veel verkeer doorheen. Wat zeker geen 30km
per uur rijdt. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat
er nog meer verkeer door deze straat gaat komen
met alle beoogde plannen als school, winkelcentrum
ect?
Uit recenelijk onderzoek is gebleken dat er in de
Edisonbaan ongeveer 1/3 aan verkeersbewegingen
zijn t.o.v. van een gemiddelde woonstraat in
Nederland zijn. En dat deze verkeersdeelnemers
zich vrijwel allemaal aan de snelheid hielden (98%).
De Edisonbaan is al sinds de Gebiedsvisie in 2014 is
vastgesteld een erfontsluitingsweg voor de plannen
van Rijnhuizen. De Laan van Rijnhuizen wordt een
fietsstraat met een knip voor auto’s.

Wanneer gaan de woningen van het Havenkwartier in
de verkoop? Is dat ook na de zomer?
Dat is nog niet bekend, maar de eerste woningen
zullen in ieder geval wel in 2022 in verkoop gaan is
de verwachting.

T.o.v. de rest van Rijnhuizen is er weinig groen in
Zuid- Rijnhuizen ( waar veel hoge gebouwen komen).
Hoe gaan deze verschillen in groen kleiner worden
gemaakt?
Met name aan de oostelijke kant komt minder groen
omdat hier veel privéterrein is waar wij als
gemeente weinig tot geen grip op hebben. We
proberen daar met kleine ingrepen iets meer groen
te realiseren en de ontwikkelaars moeten bij nieuwe
plannen 30% van hun kavel onverhard maken.

Wanneer wordt het mogelijk om je in te schrijven
voor nieuwe woningen in het Havenkwartier (wij
staan al een hele tijd ingeschreven voor de updates)?
Is er al meer bekend over mogelijke huizenprijzen
voor de starterswoningen die daar gerealiseerd
worden?
Dat is in ieder geval bij de gemeente nog niet
bekend. De ontwikkelaars zijn daarvoor aan zet.

Wordt het hondelosloopveldje omheind?
Hier zullen we nog over nadenken en met een
praktische oplossing komen.

Ik woon op Hof van Vronestein en vraag me wat er
wordt gebouwd precies tegenover mij, dus terrein
voor het gebouw van de sportbonden;
Ten oosten en ten westen van het kantoor worden
rijwoningen gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit
van het plan Rijndael. Zie voor meer informatie:
https://www.nieuwbouw-rijndael.nl/

Hoe weet ik wat er met de vragen wordt gedaan, en
de afhandeling daarvan in het proces; terugkoppeling
van de onderzoeken mis ik, bv over bomen Laan van
Rijnhuizen.
Het “Rondje Rijnhuizen” wordt meerdere keren per
jaar georganiseerd. Dat is het moment dat
buurtbewoners worden bijgepraat. Voor meer
dringende zaken en een update tussendoor
verspreid de gemeente regelmatig het Rijnhuizen
Buurtbericht. Ook houdt de Club Rhijnhuizen
geïnteresseerden op de hoogte middels aparte
mailings en hun Facebookpagina. Om niks te
missen is het raadzaam u aan te melden bij de Club
Rhijnhuizen: https://www.clubrhijnhuizen.nl/

https://www.nieuwbouw-rijndael.nl/
https://www.clubrhijnhuizen.nl/

