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Special Rijnhuizen 
 
 
  Nieuws uit de wijk  
   november 2021 
 

Vanuit oorsprong in 
ontwikkeling 

Dat is het motto voor uw woon- of 

werkwijk Rijnhuizen. Rijnhuizen wordt 

steeds meer een gemengde leefwijk. Waar 

nog wel kantoren zijn, maar waar 

voornamelijk gewoond en geleefd wordt. 

Dat betekent dat er steeds meer woningen 

komen. In totaal ongeveer 2.500. Van 

appartementen in wat vroeger 

kantoorpanden waren, tot luxe woningen 

aan het Merwedekanaal. Meer woningen 

betekent ook aangepaste wegen en 

straten.  

 

Via deze special brengen we u op de 

hoogte van ontwikkelingen en ander 

nieuws uit uw wijk. U kunt onder andere 

lezen over een online bijpraatmoment, een 

petitie, poffertjes, eerste paal 

Edisonkwartier en speelplekken. 
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Petitie over verkeersongemak Hof van Plettenburg 

In oktober ontvingen we een petitie van 
bewoners van de Hof van Plettenburg. Met als 
titel: Aanpak verkeersongemak Hof van 
Plettenburg.  
 
Aanleiding is het verkeersongemak dat 
bewoners ervaren op de Hof van Plettenburg. 
Bewoners willen graag zien dat er concreet iets 
aan de verkeersveiligheid gedaan wordt. 
Daarnaast willen zij meepraten over hoe hun 
straat er in de toekomst uit gaat zien.  
 
In gesprek 
Eerder zijn op verzoek van bewoners al enkele 
maatregelen getroffen, zoals de aanleg van een 
drempel. Ook zijn er verkeerstellingen gedaan. 
De weg blijkt het verkeer aan te kunnen.  
 
Desondanks ervaren bewoners 
verkeersongemak. Daarom was het goed om 
naar aanleiding van de petitie met elkaar in 
gesprek te gaan. Op 3 november spraken we 
elkaar in het Stadshuis. Het was een goede 
bijeenkomst. Gezamenlijk hebben we 
nagedacht over mogelijke oplossingen voor 
verkeerssituaties in en rond de Hof van 
Plettenburg.  
De gemeente werkt nu een voorstel uit. Zodra 
dat klaar is, ontvangen alle bewoners van het 
Hof van Plettenburg een buurtbericht, met 
daarin een voorstel. Hierop kan vervolgens 
gereageerd worden.  

Toekomstige inrichting 
Over de toekomstige inrichting van bestaande 
en nieuwe wegen wordt gesproken in de online 
bijeenkomst van 8 december a.s. U kunt dan 
ook vragen stellen en suggesties meegeven. Zie 
elders in deze nieuwsbrief hoe u aan kunt 
melden voor deze bijeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afspraken met bouwers 

Bij toekomstige woningbouwontwikkelingen 
gaat de gemeente met bouwers afspraken op 
papier vastleggen over bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie 
(BLVC-plan). 
 

 

Deze werkwijze is vastgelegd in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). In een BLVC-
plan wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe laat de 
bouwers mogen beginnen met werken en wat 
de route van het bouwverkeer is. En ook dat de 
bouwer de buurt tijdig op de hoogte brengt van 
werkzaamheden waarvan enige overlast 
verwacht wordt. Met een telefoonnummer erbij, 
waarop ze te bereiken zijn voor vragen. Ook 
buiten werktijden. Bouwen kan niet zonder 
enige overlast, maar zo hopen we de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

http://www.nieuwegein.nl/rijnhuizen
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Ouderwets lekkere poffertjes 

Ann de Vries en Lisanne van Wijk zijn, zoals ze 
zelf zeggen, “twee trotse Nieuwegeiners, dol op 
zoetigheid en gezelligheid, op mensen 
ontmoeten én op lekkere koffie!”. Zij runnen de 
‘Plek aan de Kade’, langs het water, te bereiken 
via de Dieselbaan. Samen hebben ze nu ook 
een stokoude Belgische schietkraam verbouwd 
tot poffertjeskraam. Deze gezellige kraam staat 
nu in Rijnhuizen, bij Plek aan de Kade, te 
bereiken vanaf de Marconibaan. De dagen en 
tijden waarop u er terecht kunt voor onder 
meer versgebrande koffie, biologische limonade 
en overheerlijke, huisgemaakte poffertjes met 
een kleurrijke topping, staan op hun website. 
✨�����������������������������������������������✨ 

 
 
 

Meer op www.dekraam.nl; een bezoekje waard! 
 
 

De steigers rond fort Jutphaas zijn weg, de 
restauratie is klaar. De buitengevels en de 
ramen van de kelder zijn in oude glorie 
hersteld. Tijdens de restauratie zijn stukjes 
waterliniegeschiedenis blootgelegd. 
Bijvoorbeeld bij de restauratie van de 
geoxideerde haken in de kelder. Die werden 
vroeger gebruikt om de hangmatten aan op te 
hangen waarin de soldaten sliepen.  
 
Het fort is weer klaar om nieuwe generaties 
kennis te laten maken met het oeroude militaire 
verdedigingssysteem. Gedeputeerde Rob van 
Muilekom en wethouder Jan Kuiper onthulden 
op 29 oktober een plaquette om de heropening 
 

te vieren. Dat deden ze samen met de 
eigenaar, Rob Rietveld. 
 
Een extra feestelijk tintje: de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, waar het fort deel van uitmaakt, is 
uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Samen 
met de Stelling van Amsterdam, die deze 
UNESCO status al had, gaan ze gezamenlijk 
verder onder de naam: Hollandse Waterlinies. 
 
De openbare ruimte rond het fort wordt na de 
kerstvakantie opgeknapt. Dan wordt onder 
andere de asfaltweg een weg met gebakken 
klinkertjes. De parkeerplaats bij het gebouw 
van de scouting krijgt verharding in plaats van 
grind. Ook komen er fietsparkeerplaatsen. 
 
Fortwachterswoning 
De fortwachterswoning op het forteiland is 
verbouwd. In een volgende nieuwsbrief hopen 
we u te vertellen wat de tijdelijke invulling van 
de woning gaat worden. Het is in elk geval de 
bedoeling om het forteiland toegankelijker te 
maken. Denk aan de mogelijkheid om er iets te 
drinken of om er te lunchen. Ook kleinschalige 
evenementen zijn straks mogelijk. Bij de 
fortwachterswoning komen na de kerstvakantie 
een nieuwe inrit en een terras.  

http://www.nieuwegein.nl/rijnhuizen
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Eerste paal Edisonkwartier 

Donderdag 28 oktober is het startsein gegeven 
voor de bouw van 47 herenhuizen, het 
Edisonkwartier. Dit is aan de Edisonbaan 16, 
18, 20.  
 

 
 
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen 
bouwt hier in opdracht van FRESCH Real Estate 
B.V. met aandacht voor duurzame energie, 
klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
 
Alle kopers en vertegenwoordigers van de 
diverse samenwerkende partijen waren 
uitgenodigd om feestelijk stil te staan bij de 
start bouw van dit bijzondere, gedeeltelijk 

circulaire project. Tot voor kort is vooral 
gewerkt aan het archeologisch onderzoek naar 
een bijzonder Romeins verleden en het 
‘oogsten’ van de oude kantoorpanden.  
 

 
 
Nu wordt op deze plek letterlijk en figuurlijk 
gebouwd aan een mooie, nieuwe toekomst voor 
de bewoners. Gesymboliseerd door het slaan 
van een ouderwetse heipaal via een bijzondere 
heistelling, die vroeger gebruikt werd. Daarna 
konden de toekomstige bewoners elkaar 
ontmoeten en op de foto gaan op hun kavel 
met hun toekomstige adres op speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakte staatnaamborden. 

 
 

Edisonbaan geen doorgaande weg meer 

 
 
Nu er aan de 47 woningen van het 
Edisonkwartier gebouwd wordt, willen we niet 
dat bouwverkeer langs de Hof van Plettenburg 

gaat. Maar fietsers moeten er nog gewoon door 
kunnen fietsen. Daarom stond er al een tijdje 
als proef een plantenbak om het doorgaande 
(bouw)verkeer er tegen te houden. Deze 
proefopstelling werkte goed. Op verzoek van 
bewoners van Hof van Plettenburg blijft er een 
blokkade tijdens de bouw van Edisonkwartier.  
Geen plantenbak, maar een uitneembaar 
paaltje. Zodat op deze drukke brom-/fietsroute 
gestrooid kan worden bij (verwachte) gladheid.  
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Voortgang speelplekken 

Met alle nieuwe huizen neemt ook het aantal 
wijkbewoners toe. De behoefte aan speel- en 
ontmoetingsplekken groeit daarmee ook. De 
komende jaren worden er op verschillende 
plekken in de wijk speel- en 
ontmoetingsplekken gemaakt. De ontwikkeling 
hiervan hangt samen met de ontwikkeling van 
diverse nieuwbouwprojecten.  
 
Voor twee nieuwe speelplekken ten zuiden van 
fort Jutphaas hebben we samen met Club 
Rhijnhuizen ideeën bij bewoners opgehaald. Via 
een placemaking picknick ter plekke en een 
online enquête. Het gaat om het grasveld (met 
de picknickbank en prullenbak) Rond Het Fort 
en het veldje aan Plettenburg tegenover DJI 
(zie het kaartje). 
 

Op basis van alle input die we ontvangen 
hebben wordt nu gewerkt aan een plan. Per 
speelplek kunnen bewoners straks uit twee 
varianten kiezen. Hier gaan we binnenkort 
samen met Club Rhijnhuizen per mail over 
communiceren.  
 
Placegame Edisonkwartier doorgeschoven 
De placegame voor de speelplek bij het 
Edisonkwartier is door de coronamaatregelen 
doorgeschoven naar volgend jaar. Zodra een 
nieuwe datum bekend is, communiceren wij die. 
Voor deze placegame worden nadrukkelijk ook 
de toekomstige bewoners van het 
Edisonkwartier uitgenodigd. Ook willen we 
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar actief laten 
deelnemen.  

 

 
 
 

Informatie en vragen 

Op www.nieuwegein.nl/rijnhuizen vindt u meer informatie over de plannenontwikkelingen in 
Rijnhuizen, een overzicht van de projecten en meer. Heeft u vragen? Mail ze dan naar 
rijnhuizen@nieuwegein.nl. 

http://www.nieuwegein.nl/rijnhuizen
mailto:rijnhuizen@nieuwegein.nl
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