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Een vleugje
kasteeltuin
bij je thuis!

Elk voorjaar staat de kasteeltuin bij kasteel Rijnhuizen er nóg mooier bij: dan bloeien de vele
honderden krokussen en plukjes narcissen. De zee van bloemen kleurt het grasveld wit, paars
en geel en levert extra mooie plaatjes op met het kasteel op de achtergrond. Speciaal voor
Rijnhuizen heeft de tuinman van de kasteeltuin een Rijnhuizen bloembollenmix samengesteld,
met de bloemen die in de tuin staan. Zo kan iedereen een stukje kasteeltuin naar zijn of haar
eigen tuin of balkon halen. De Rijnhuizen bloembollenmix zit in het welkomstpakket dat nieuwe
bewoners ontvangen wanneer ze in Rijnhuizen komen wonen. Clubleden ontvingen hun zakje
bollen vorig jaar al, tijdens het kerstdiner, dus als het goed is vind je her en der in Rijnhuizen
een vleugje kasteeltuin!

Nieuwegein: stad met
historische parels!
In en om Rijnhuizen vind je drie unieke werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort de
Batterijen, de Plofsluis en Fort Jutphaas. Wanneer je op deze plekken rondloopt, voel en zie je
de indrukwekkende historie om je heen. In Rijnhuizen springt het fort zelf natuurlijk direct in
het oog, maar ook de kazematten naast het fort en de fortwachterswoning zijn goed bewaard
gebleven. Met het water rond het fortgebied en het vele groen is het hier fijn wandelen, fietsen
of hardlopen.
Met zijn 85 kilometer lengte, 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, 85 mitrailleurkazematten,
ruim 100 betonnen schuilplaatsen en kazematten en meer dan 100 militaire sluizen en
waterwerken is deze verdedigingslinie het
grootste rijksmonument van Nederland.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daarnaast genomineerd voor de UNESCO
Werelderfgoedstatus; dit jaar wordt duidelijk
of de Waterlinie op de werelderfgoedlijst
komt te staan. Een plaatsje op deze lijst is
belangrijk voor het behoud en de bescherming
van dit stukje Nederlandse geschiedenis.
PLOFparade
Met de vorig jaar voor het eerst georganiseerde
PLOFparade wil stadsmarketing Nieuwegein
mensen Nieuwegein laten ontdekken én
kennis laten maken met drie belangrijke
bouwwerken uit de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Op de eerste editie kwamen ruim
1.000 mensen af: zij maakten een stadstour
op de fiets langs Fort Jutphaas, Fort de
Batterijen en de Plofsluis en op elke locatie
waren activiteiten voor jong en oud.

De PLOFparade vindt (onder voorbehoud
i.v.m. de coronacrisis) ook dit jaar plaats en
wel op zondag 5 juli 2020. Op plofparade.nl
vind je sfeerbeelden van de eerste editie en
alle informatie over de komende parade.
LUISTERROUTE EN FIETSTOCHT
Kun je niet wachten tot 5 juli en wil je nu
al op ontdekkingstocht door Rijnhuizen én
Nieuwegein? Met een historische wandeling
door Rijnhuizen en Jutphaas leer je meer
over de historie van dit bijzondere gebied.
Via een luisterroute op izi.travel; klik op
‘luister’ en zoek op ‘Rijnhuizen’. Vervolgens
hoor je 26 verhalen, die beginnen te spelen
wanneer je op een bepaalde locatie bent.
Stadsmarketing Nieuwegein heeft daarnaast
een fietsroute van 20,5 km ontwikkeld,
waarmee je langs de historische werken van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie fietst én
andere unieke plekken in de stad ontdekt.
De route is op verschillende locaties in
Nieuwegein beschikbaar en via:
stadsmarketingnieuwegein.nl/fietsroute.
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1. NEW15
15 appartementen
Koopwoningen
Oplevering: 2020

2. EINSTEINBAAN
50 appartementen
Sociale huurwoningen
Opgeleverd

Fort Jutphaas door
nieuwe voetgangersbrug
nog toegankelijker
Een historische plek met veel water en groen: aan de noordkant van Rijnhuizen vind je niet alleen
Kasteel Rijnhuizen met haar prachtige tuin (dit jaar, onder voorbehoud i.v.m. de coronacrisis,
tijdens Rijnhuizen Buitengewoon én Open Monumentendag weer open!), maar ook Fort Jutphaas
en de carré met bomen waar kasteel Wijnestein stond. Met de komst van een gloednieuwe
rolstoelvriendelijke voetgangersbrug aan de noordzijde van het fort wordt dit wandel-, fietsen visgebied voor iedereen nog toegankelijker.

De Keizer Makelaars
heet je welkom
in Rijnhuizen!

Er komt ook een nieuw rolstoel- en kinderwagenvriendelijk pad vanaf de voetgangersbrug
naar het scoutinggebouw. Zo kan iedereen
genieten van een wandeling in dit stukje
Rijnhuizen vol geschiedenis. Je komt dan
niet alleen langs het fort en de bijbehorende
Fortwachterswoning, maar ziet ook scoutingclub Jan van Hoof, een bijenkolonie en de
kazematten en bunkers.
Op Fort Jutphaas, in het oude wijnfort, is sinds
juni 2019 restaurant Céline gevestigd en de
Fortwachterswoning wordt gerenoveerd en
krijgt naar verwachting daghoreca (koffie&lunch)
in combinatie met een Bed&Breakfast. Dit idee
is voortgekomen uit de prijsvraag voor de tijdelijke invulling van de woning. De initiatiefnemer
gaat zelf voor twee jaar in de woning wonen en
organiseert ook verschillende maandelijkse

activiteiten op en rond het fort; een belangrijke voorwaarde voor de tijdelijke invulling
van deze historische plek. De gemeente is in
gesprek over de renovatie en het plan wordt
nu technisch en financieel getoetst. Ook kijken
de Monumentencommissie en de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed mee. Daarna moet
het college formeel akkoord geven en is de
verwachting dat de omgevingsvergunning in
april/mei wordt aangevraagd. De verbouwing
kan dan waarschijnlijk na de zomer starten.
In de toekomst willen we dit groene gebied
graag verbinden met de rest van Rijnhuizen:
langs de oever van het Merwedekanaal met
het oeverpark, via de griend in het zuiden,
langs de watertuin weer omhoog. Meer over
deze plannen en hierover meepraten kan
tijdens Clubdag #24 op 7 oktober 2020.

Wonen in een
voormalig kantoor
Maureen Manse woont in het pand aan de Wattbaan 31, het voormalig Huis van de Sport. In een
interview met het Ministerie van BZK vertelt zij wat een eigen woning voor haar betekent:

De Keizer Makelaars is zeker geen onbekende naam in Rijnhuizen: de makelaars zijn betrokken
bij een groot aantal projecten in de wijk. Omdat zij veel van de toekomstige bewoners spreken,
delen zij ook de welkom-in-Rijnhuizen-pakketten uit. In deze welkomstpakketten vinden
nieuwe bewoners informatie over de historie van de wijk, wat er zoal te doen is, een Rijnhuizen
bloembollenmix samengesteld door de tuinman van het kasteel en een setje kortingsbonnen
van lokale ondernemers en verenigingen.
ER STAAN EEN HOOP NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP STAPEL IN DE WIJK: WELKE
SPRINGEN ER VOOR JULLIE ECHT UIT
EN WAAROM?
Kroon op Jutphaas springt daar nog steeds
uit: in 2015 mochten wij deze zeer duurzame
woningen (26 woningen en 30 appartementen)
verkopen voor Vink Bouw. Het was een
economisch lastige periode en er was nog
maar een klein aantal bewoners in de wijk.
Daarnaast stond het overgrote deel van de
kantoren leeg en waren er toen nog geen
andere woningbouwplannen. Deze nieuwe
ontwikkeling heeft pioniers aangetrokken en
de bewoners van het eerste uur wonen er nog.
Dat laat wel zien dat wonen in Rijnhuizen nu
al fijn is.
Ook de transformatie van het kantoorpand
naar James Apartments springt er voor ons
uit: de uitvoering is van hoge kwaliteit en
heeft een aansprekend concept waar sociale
interactie wordt gestimuleerd. Een project dat
zich op de luxere grondgebonden woningen
richt is de ontwikkeling van BPD en KWP:
zij gaan bouwen op de mooie plek waar Tiny
Village Kleinhuizen al eerder de verbinding
heeft gebracht.

WAAROM IS RIJNHUIZEN VOLGENS DE
KEIZER MAKELAARS ZO’N FIJNE WIJK
OM TE WONEN?
Rijnhuizen is juist door de combinatie van
kantoren en woningen een fijne, unieke plek.
Deze samenstelling geeft op de momenten
dat je thuis bent extra ruimte en rust doordat
bedrijven dan gesloten zijn. Je kunt hierdoor
meer openbare ruimte gebruiken. De ligging
van Rijnhuizen is nog wat onbekend, maar
ook de aansluitingen van en naar de wijk zijn
goed. Het kasteel Rijnhuizen en Fort Jutphaas
zijn goed bewaarde parels uit de geschiedenis
van deze plek. De komende jaren zal de wijk
steeds meer een woonwijk worden, met de
oplevering van diverse woningbouwprojecten.
HOE ZIET RIJNHUIZEN ER OVER VIJF JAAR UIT?
Een wijk waar je niet meer omheen kunt en
wilt! De mooie mix van wonen en werken met
de verscheidenheid van het soort woningen,
van sociale huur tot luxe vrijstaande woning,
geeft ook een mooie samenstelling van
verschillende generaties. Rijnhuizen transformeert naar een échte woonwijk waar ook
gewerkt wordt.

“Ik woon in Nieuwegein,
in de wijk Rijnhuizen. En
dat is best een bijzondere
wijk, want het gaat van
een bedrijventerrein
langzaam ontwikkelen
naar een woonwijk. Dit
pand was eerst een kantoor, daar is nu niet veel
meer van terug te zien.”

“Ik heb hiervoor in een heel klein studiootje
gewoond en daarvoor in een studentenkamer.
Toen ik hier kwam, betekende het voor mij
echt compleet zelfstandig wonen. Dus niet
meer een keuken met mensen delen, niet
meer een wasmachine met iemand delen. Dat
ik echt mijn eigen plek had, waarvan als ik dat
wilde, mij toch helemaal kon afsluiten. En dan
toch kon genieten van mijn woning.”

‘Zo wordt de wijk
een plek voor
iedereen!’
In Rijnhuizen vind je nu en straks een mix van
woningen: van getransformeerde kantoorgebouwen, tot nieuw gebouwde appartementen,
rijtjeswoningen en grondgebonden woningen.
Van sociale huurwoning tot luxe koopwoning
en alles daartussenin. Zo wordt de wijk een
plek voor iedereen!
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Rondje
Rijnhuizen!
De wijk Rijnhuizen verandert snel. De komende jaren komen er steeds meer woningen. 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 waarschijnlijk
een supermarkt in de wijk en hopelijk ook wat meer voorzieningen zoals een school en een
huisarts. De gemeente zal vanaf nu meer horeca toestaan in Rijnhuizen. Bovendien investeert
de gemeente de komende jaren flink in het verbeteren van de straten en meer groen. Er is volop
ruimte om te ondernemen, recreëren, werken én natuurlijk om te wonen in Rijnhuizen! Op de
kaart zie je wat er allemaal verandert de komende jaren.

3. THE SWITCH
59 appartementen
Vrije sector huur
Oplevering: medio 2021
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13. DE ROBIJN (MARCONIBAAN)
141 appartementen
Sociale huurwoningen &
vrije sector huurwoningen
Oplevering: zomer 2020

14. MERWEDEHAVEN
+/- 200 woningen
Met behoud van haven
Oplevering: n.o.t.k.

15. PARKLAAN &
DE BUITENPLAATS
+/- 200 eengezinswoningen
Koopwoningen
Oplevering: medio 2022
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19

20
4. 9 VAN RIJNHUIZEN
9 eengezinswoningen
Koopwoningen
Opgeleverd

16. EDISONKWARTIER
47 eengezinswoningen
Koopwoningen
Oplevering: 2021 /2022
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17

5. WB31 EN WB27
96 lofts & 77 appartementen
Vrije sector huurwoningen
Opgeleverd

6
8

9

16

17. EDISONBAAN
240 appartementen
Sociale & vrije sector huurwoningen
Oplevering: 2021

10

15

6. WATTBAAN
+/- 80 appartementen
Sociale huur & vrije sector
Supermarkt/wijkvoorziening
Oplevering: medio 2023

11
18. DE BOSKAMER
20 vrijstaande woningen
Koopwoningen
FortBrug
Oplevering:
n.o.t.k.
Voetbrug Fort Jutphaas,
Nieuwegein

12

13
14
7. WATTBAAN 2
26 appartementen
Vrije sector huurwoningen
Oplevering: medio 2021

19. VOETGANGERSBRUG FORT JUTPHAAS
Openbare ruimte
Definitief Ontwerp | versie 18 april 2019
Oplevering: 2020

> Bekijk via de QR-code
het volledige interview.
8. KROON OP JUTPHAAS
26 eengezinswoningen & 30 appartementen
Koopwoningen
Opgeleverd

Ap

Totaal

Gerealiseerd:

253

35

288

In planning/realisatie:

894

278

1.172

Nog te realiseren:

20. HERINRICHTING FORT
Openbare ruimte/park
Opgeleverd

1.040
1

9. JAMES
47 appartementen
Koopwoningen
Oplevering: 2020

herontwikkeling rohde te nieuwegein
RIJNFORT
hoek10.
plettenburgerbaan/perkinsbaan
112 appartementen &
11 eengezinswoningen
Koopwoningen
Oplevering: 2022

arc en ciel holding b.v. | xander kruger | okra landschapsarchitecten | 28 november 2018

11. DE BOOMGAERT
48 appartementen
Vrije sector huur
Oplevering: medio 2021

12. FULTONBAAN
126 appartementen
Sociale huurwoningen
Oplevering: 2021

21. HERINRICHTING WOON-WERKSTRATEN
Openbare ruimte
Opgeleverd
Oplevering 2020-2025
Meer informatie over de
ontwikkelingen? Kijk op
clubrhijnhuizen.nl!
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Céline, rijzende ster
op het fort Jutphaas
Nog geen jaar open en je kunt nu al niet meer om restaurant Céline heen. Met een publicatie
in de gerenommeerde restaurantgids Gault&Millau waar ze 14 van de 20 punten behaalden
én een plaats in de top 10 van talentvolle jonge chefs van 2020 voor Martijn is het duidelijk dat
restaurant Céline een rijzende ster is. “Bij Céline zijn eigenwijsheid en het kunnen koken op
niveau duidelijk een gouden combinatie,” schrijft de recensent van Gault&Millau.
DUO MET VEEL ERVARING
Martijn en Stephanie hebben elkaar ontmoet
tijdens hun werk bij restaurant De Librije in
Zwolle. Martijn heeft zijn ervaring opgedaan
bij verschillende gerenommeerde restaurants:
De Librije in Zwolle, De Groene Lantaarn in
Zuidwolde en hij werkte als executive Chef
bij de Jaarbeurs en Nyenrode in Breukelen.
Stephanie begon als gastvrouw bij De Librije
en heeft daarna in verschillende restaurants
gewerkt, zoals Kaatje bij de Sluis, De Groene
Lantaarn en Restaurant Kasteel Heemstede.
Daar werkte zij als Maître-Sommelier en heeft
ze ook haar vinologendiploma gehaald. Al
deze ervaring zetten zij nu in voor hun eigen
restaurant in Fort Jutphaas.

De wijnkelders zijn nog steeds toegankelijk:
hier staan tussen de moderne koelingen
veel oude flessen wijn en antieke machines.
Stephanie en Martijn maken deze historie
zichtbaar in een nieuw jasje. Natuurlijk kun je
bij Céline ook buiten zitten, tussen de bomen
en het groen rond het fort. Het is een aanwinst
voor Rijnhuizen dat deze parel uit de Nieuwe
Hollandse Waterlinie op zo’n mooie manier een
nieuwe bestemming heeft gekregen.

De verbinding loopt globaal diagonaal door de
wijk van zuid-west naar noord-oost. In het
zuiden ligt een wilgen/populierengriend dat
straks over moet gaan in de Watertuin. Via het
oude landgoedbos rond kasteel Rijnhuizen
loopt het door naar het boomrijke Fort Jutphaas
met grondwallen, taluds, een fortgracht en
laanbeplanting rondom. Enkele graslandjes met (rand) beplanting en de bomen en
het struikgewas langs de Plettenburgerbaan
sluiten de verbindingszone.
Voor de biodiversiteit in Rijnhuizen is het
belangrijk om drie soorten natuur te behouden
én verder te ontwikkelen:

UITSTRALING
Het stoere fort biedt een mooi contrast met
het interieur, dat juist luxe en comfortabel is.

>Een oud parkbos met ruimte voor holenbroeders, zoals de boomklever, holenduif,
boomvalk en sperwer;

DynaHouse: werken,
lekker eten en ontmoeten
Multifunctioneel, dat is een woord dat DynaHouse goed omschrijft. In dit kantoorpand aan de
Perkinsbaan 11 hebben een aantal kantoren hun werkplekken, zijn er op de begane grond
flexwerkplekken en overlegtafels én kun je bijeenkomsten en evenementen organiseren in
diverse zalen. ‘Dynawerken’ noemen ze het zelf: er zijn verschillende werkplekken die passen
bij jouw werkdag. Rustig werken achter een bureau, fietsend dat artikel schrijven, even afgezonderd een gevoelig telefoongesprek voeren of samenwerken met collega’s uit de buurt: voor
elke activiteit is er plek.

LUNCHBUFFET BON

DYNAHOUSE
10% KORTING OP

BON Op vertoon van het
artikel bij een boeking
van een van onze
vergaderzalen,
10% korting op
de zaalhuur

BON Lunch
Lunchbuffet DynaHouse
maandag t/m vrijdag
van 12.00 – 13.00 voor
slechts €6,- per persoon

DYNAHOUSE
LUNCH: €6,- P.P.

HUREN VERGADERZAAL

BON Komt u donderdagavond bij ons eten, dan
krijgt u een HUG biertje
bij uw maaltijd van ons
aangeboden.

BON Ter kennismaking:
Een volledige dag Dynawerken inclusief koffie,
thee, water en ons
lunchbuffet voor slechts
€18,50 per persoon

DYNADYNAHOUSE
HOUSE
DAG DYNAWERKEN+ GRATIS HUGBIERTJE
KORTING LUNCH+DRINKEN BIJ MAALTIJD OP DO.

BEDRIJFSVOERING TIJDENS CORONACRISIS
Tijdens het schrijven van dit artikel zijn de maatregelen in verband met het coronavirus in volle
gang: veel mensen werken thuis en horecagelegenheden mogen alleen nog maar afhaalservice
bieden. Dit heeft uiteraard ook consequenties
voor de bedrijfsvoering van DynaHouse.
Bijeenkomsten en meetings kunnen voorlopig
geen doorgang vinden, maar huurders en abonnementshouders kunnen nog wel terecht in hun
kantoor. Ook voor catering ben je bij DynaHouse
nog steeds op de goede plek: ze leveren op
locatie. Betaling gaat uiteraard via pin en alle
voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen.
Kunnen de werkzaamheden binnen jouw bedrijf
niet (geheel) thuis uitgevoerd worden? Trakteer

Wonen in een groene omgeving heeft veel
voordelen: het zorgt voor een betere
lucht-kwaliteit, het kan stress verlagen,
reduceert hittestress, kan meer water
bergen bij extreme buien en is de plek voor
verschillende dieren en inheemse planten
en bomen. In Rijnhuizen is (historisch) groen
aanwezig, maar grote delen staan juist
onder druk door de vele ontwikkelingen. Hoe
kunnen overheden, bedrijven, ontwikkelaars
en bewoners samenwerken om de natuur in
Rijnhuizen te behouden én te versterken?

Rijnhuizen is onderdeel van de ecologische
verbindingszone Nieuwegein. Zo’n zone verbindt natuurgebieden met elkaar waardoor
dieren en planten zich kunnen verplaatsen. Zo
kunnen genen uitgewisseld worden en neemt
de biodiversiteit toe.

Ook nu restaurants geen gasten meer kunnen
ontvangen door de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus, laat het team
van Céline zich niet uit het veld slaan. Ze bieden
een speciaal ‘Take Away-menu’ aan. Via hun
website restaurantceline.nl en instagram.com/
restaurantcelinefortjutphaas blijf je hiervan op
de hoogte.

jezelf dan op een goede lunch van DynaHouse en
neem via info@dynahouse.nl contact op.
DUURZAAM WERKEN EN ONTMOETEN
Gezond werken en eten gaat hand in hand met
duurzaamheid. Er wordt bij DynaHouse zoveel
mogelijk gebruikgemaakt van duurzame materialen, er wordt bewust omgegaan met afvalstromen, 95% van de benodigde energie wordt
opgewekt met eigen zonnepanelen en er staan
inmiddels 14 laadpunten voor elektrische auto’s
voor de deur.
Ook voor het delen van kennis en het ontmoeten
van nieuwe contacten is DynaHouse een goede
plek. Zo is BNI (Business Network International),
gehuisvest aan de Perkinsbaan 11 en zij organiseren elke donderdagochtend een netwerkontbijt
(7 – 8.30 uur) en elke dinsdag een netwerklunch
(11.30 – 13.30 uur).
Wil je ook eens (net)werken of langskomen
bij DynaHouse? Neem dan contact op met Eric
te Riele via info@dynahouse.nl, 030-7200100
of loop even binnen. En met onderstaande
bonnen is kennismaken met DynaHouse
nog aantrekkelijker:
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DE NATUUR:
dichterbij dan je denkt

ECOLOGISCHE
VERBINDINGSZONE

VERRASSEND ÉN CREATIEF
Céline staat garant voor een verrassend menu:
ongeveer elke drie weken wisselen er verschillende gerechten in het menu. Maar voelen
de chefs zich erg creatief, dan kan het ook
zomaar twee keer per week zijn! Er zijn een paar
gerechten die al sinds de opening uitblinken
en die bij elke menuwisseling een nieuw jasje
krijgen: de handgesneden Céline tartaar en de
ravioli gevuld met kaas, tomaat en aardappel.

LUNCH, DINER ÉN EEN BIERTJE
Ook voor een goede lunch kun je bij DynaHouse
terecht. Daarvoor hoef je niet per se in het pand
te werken, iedereen is welkom om een broodje te
komen halen. Elke donderdagavond is er ook een
avondmaaltijd tussen 17 en 19 uur, ook deze kun
je meenemen als je wilt. En alsof dit alles nog
niet divers genoeg is, kun je er ook een speciaal
biertje kopen: HUG, bier met een boodschap. Op
hug.fan lees je er meer over.
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>Bloemrijke weides en bermen, met o.a.
groot heksenkruid voor vlinders en
bijen, zoals het bruin zandoogje en het
boomblauwtje;
>En doorlopende boomstructuren en
struikgewas voor vleermuizen, zoals de
watervleermuis en de gewone grootoorvleermuis, en zoogdieren als de egel en de
bunzing

AANPASSINGEN DIE
DE BIODIVERSITEIT
TEN GOEDE KOMEN

hoe beter, maar voor de sociale veiligheid
is er op plekken wel verlichting nodig. Door
de lichtbundel van deze verlichting naar
beneden te richten, wordt de omgeving
beperkt verlicht. Dit geldt niet alleen voor
lantaarnpalen, maar ook voor terreinverlichting rondom kantoren of de buitenlamp
aan een woning. Vraag je af: is deze verlichting echt nodig? En zo ja, hoe kan ik de
lichtverstoring zoveel mogelijk beperken?
> B
 osschages en oudere bomen moeten
zoveel als mogelijk behouden worden. Dit
is een belangrijk punt voor ontwikkelaars.
Vanuit de gemeente worden richtlijnen
meegegeven bij de ontwikkeling van een
project, zoals te vinden in het kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen en bij het beoordelen
van woningbouwplannen wordt hier ook op
gestuurd. Ben je grond- of pandeigenaar
of bewoner? Zorg dat bomen en heesters
op jouw terrein zoveel mogelijk behouden
blijven. Is behouden geen optie? Kijk
dan of je verwijderde bomen en planten
ergens anders kunt terugplaatsen. Minder
oppervlak, maar met een betere kwaliteit
voor flora en fauna is ook een optie.
> Het versterken van de bosverbinding
binnen Rijnhuizen en met de omliggende
wijken is belangrijk: daarmee kan een
‘vleermuishopover’ gecreëerd worden.
Wanneer je bomen wilt toevoegen aan
jouw perceel, kies dan voor inheemse en
ecologisch waardevolle soorten: eik, iep,
linde, kastanje, droge berk, es, fruitbomen
en esdoorn. Voor een bos in een natter
gebied komen daar de els, berk, wilg, es
en populier bij.

‘Samen kunnen
we zorgen voor
een groen en
klimaatadaptief
Rijnhuizen!’
> Om de verbinding voor zoogdieren, zoals de
bunzing, te leggen met omliggende wijken is
het belangrijk om langs het Merwedekanaal
plekken te maken waar deze dieren gemakkelijk in en uit het water kunnen komen. Ook
voor andere oevers met beschoeiing zijn dit
soort plekken belangrijk.

Er zijn een aantal adviezen opgesteld, specifiek
voor Rijnhuizen. Deze gelden voor de openbare
ruimte, maar kunnen ook als leidraad gebruikt
worden bij keuzes voor de inrichting van
kantoorterreinen of de eigen tuin.

WAT KUN JIJ DOEN?

>Veel dieren, zoals vleermuizen, vogels en
nachtvlinders zijn gevoelig voor verlichting
in de nacht. Hoe minder lichtverstoring,

> M
 aak je tuin/perceel zo groen mogelijk en
kies daarbij voor streekeigen beplanting
(kruidachtigen, heesters en bomen).

Ook in je eigen tuin kun je bijdragen aan het
versterken van de ecologische verbinding.
We geven je graag wat tips:

Schaf je beplanting aan? Kies dan zoveel als
mogelijk voor biologisch gekweekt groen.
Zorg ook dat de beplanting voldoende dichtheid heeft om dieren schuilgelegenheid te
bieden en laat een deel van de beplanting
wintergroen zijn.
> P
 lant en zaai bloemen en planten die
voedsel bieden aan vlinders en solitaire
bijen. Hier is de keuze voor biologisch
gekweekt materiaal zeer belangrijk! Kijk
ook naar de bloeiperiode van de verschillende soorten en probeer voedsel in het
vroege voorjaar, zomer én herfst te bieden.
Dat kan natuurlijk ook prima in potten en
bakken op een balkon of op de stoep bij
je voordeur!
> Z
 org dat vogels kunnen nestelen, zet
een nestkast neer of verwerk deze in het
ontwerp van een pand met bijvoorbeeld een
nestbaksteen of -dakpan. Ook voor vleermuizen zijn deze maatregelen belangrijk:
hang een speciale vleermuiskast op en
bouw en isoleer vleermuisvriendelijk. In dit
document vind je daarvoor veel handige tips:

>Scherm je tuin of perceel niet af met
gesloten hekken/schuttingen, maar zorg
voor een diervriendelijke afrastering.
Zo kunnen dieren zich goed verplaatsen
in de wijk en naar omliggende wijken.
Voor egels kun je bijvoorbeeld een
‘egelsnelweg’ aanleggen: een gat van 13
bij 13 cm in schutting of hek. De ideale
maand om dit te doen is juli, wanneer
veel egelgezinnetjes zijn uitgebreid en ze
beginnen aan de voorbereidingen voor de
winterslaap. Bijkomend voordeel: minder
slakken! Meer informatie: ivn.nl/nieuws/
doe-tip-bouw-je-eigen-egelsnelweg
>Ga je je tuin ophogen of wil je potten en
bakken vullen met aarde? Kies dan voor
turfvrije grond. Het winnen van turf heeft
een verwoestend effect op belangrijke
natuurgebieden en zorgt voor het vrijkomen
van CO2. In dit artikel legt Linda helder
uit waarom je turf moet mijden én welke
alternatieven je dan hebt: zaailingen.com/
over-potgrond-en-duurzame-alternatieven/
>Maak je tuin niet ‘winterklaar’. Losse bladeren beschermen je planten tegen vorst en
zijn een goede schuil- en overwinterplaats
voor insecten en kleine (zoog)dieren.
Groen toepassen hoeft niet alleen op de grond:
daken en gevels kunnen ook groen zijn. Club
Rhijnhuizen heeft alle informatie hierover
verzameld in de Handreiking voor een klimaatadaptief Rijnhuizen:

Dus zelfs met nieuwbouw in het groen, kunnen
ontwikkelaars in Rijnhuizen de biodiversiteit
behouden én versterken. En ook jij kunt een
steentje bijdragen. Geef bomen de ruimte,
zorg voor insectvriendelijke begroeiing, pas
verlichting toe die ook diervriendelijk is en
maak oevers toegankelijk voor alle zoogdieren. Samen zorgen we voor een groen en
klimaatadaptief Rijnhuizen!
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Wonen in de Kroon
op Jutphaas

De buren schuin onder haar, Marianne en
Pierre Driesen, wonen sinds december 2017
in de Kroon. Zij verhuisden vanuit Vleuten
naar Rijnhuizen. De wijk was voor hen nog
onbekend, maar daar is inmiddels volop

Rijnhuizen is een uniek gebied binnen de gemeente
Nieuwegein. De rijke cultuurhistorie in combinatie met
wonen, werken en recreëren, geeft kansen voor het
ontwikkelen van een bijzondere, gemengde leefwijk.

verandering in gekomen. Marianne en Pierre
zijn allebei zeer actieve mensen die zich ook
graag inzetten voor de wijk.
PIONIEREN
Het gevoel van pionieren, als eerste bewoners
van deze nieuwbouwwoningen sprak Lucienne
aan. Ook de combinatie van bedrijven en
oud-bewoners van Plettenburg vindt ze leuk,
dat geeft dynamiek aan het gebied. Tussen
de bedrijven wonen is ook voor Marianne en
Pierre geen enkel probleem.

“Het voelde
meteen goed.”
Zowel Lucienne als Marianne en Pierre
vinden het uitzicht een van de sterke punten
van de woning. Vanaf het balkon kijken ze uit
op de vijver waar groepen ganzen altijd voor
spektakel zorgen. Het water is omringd door
groen en bomen, die de gebouwen aan de
Edisonbaan aan het zicht onttrekken. Vanaf
de galerij aan de achterzijde kijkt Lucienne
vanaf een mooie hoogte uit over de wijk en de
daarachter gelegen kantoren.
“ECHT MIJN THUIS GEWORDEN.”
De woningen hebben een ruime woonkamer,
wat voor Lucienne een dikke plus is. Door
de hoge ramen zijn de appartementen licht
en de goede isolatie zorgt ervoor dat er niet
veel voor nodig is om het warm te krijgen.

Nieuws uit de wijk

Wonen, werken en leven in
Rijnhuizen:een gemengde wijk
volop in ontwikkeling

Als eerste nieuwbouwproject met woonbestemming in Rijnhuizen, gaf de Kroon op Jutphaas de
transformatie van werk- naar woon-werkgebied een flinke impuls. In 2017 werden de 26 eengezinswoningen en 30 appartementen opgeleverd en konden de bewoners hun intrek nemen
in de nul-op-de-meter-woningen. We vroegen Lucienne van der Stuyft en Marianne en Pierre
Driesen, bewoners van het appartementengebouw, naar hun ervaringen.
“HET VOELDE METEEN GOED.”
Lucienne kocht in januari 2016 haar appartement in de Kroon op Jutphaas. De regio en de
stad Nieuwegein zijn haar niet onbekend: ze is
in Utrecht geboren en woont sinds 1982 in
Nieuwegein. Tijdens een Open Nieuwbouwroute
maakte ze kennis met het project van Vink
Bouw. In het gebouw dat destijds nog op de
plek van de appartementen stond, werden
de woningbouwplannen gepresenteerd. Voor
Lucienne voelde het meteen goed en ze nam
een optie op één van de appartementen. Sinds
2017 woont ze er naar volle tevredenheid.
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Natuurlijk is de Kroon op Jutphaas duurzaam
gebouwd: op het dak liggen zonnepanelen,
waarvan de niet-gebruikte energie teruggeleverd wordt aan het net en in elke woning staat
een warmtepomp. Deze houdt de woning in
de winter warm en in de zomer koel. Dat het
gebouw zo duurzaam is, was voor Marianne
en Pierre dé hoofdreden om voor de Kroon op
Jutphaas te kiezen. Ook het feit dat de woning
geheel gelijkvloers is, sprak hen aan, met het
oog op toekomstbestendig wonen. Lucienne
heeft wel flink moeten ontspullen, voor ze
in deze woning trok, omdat het een stuk
kleiner was dan haar vorige woning. Maar
dat was geen opgave, het voelt juist heerlijk
opgeruimd en geeft rust.
IN DE BUURT
De wijk Rijnhuizen is rustig en de bewoners
voelen zich er op hun gemak. Het contact
onderling is goed en de sociale controle is
prima. Met mooi weer zijn zowel Lucienne
als Pierre en Marianne regelmatig rond het
fort te vinden. Een ijsje halen in Jutphaas
of een kop koffie op het terras zijn favoriete
bezigheden buitenshuis. Beide zijn te spreken
over de evenementen die georganiseerd

worden in de wijk, zoals het Zomerfestival op
het fort en kunst in de kasteeltuin. Lucienne
zou het leuk vinden wanneer er in de wijk
meer kleinschalige activiteiten gericht op
kunst worden georganiseerd, bijvoorbeeld
een kunstfietsroute.

“Echt mijn thuis
geworden.”
SAMENWERKEN, JUIST NU
Nu veel mensen aan huis gebonden zijn door de
coronacrisis, hebben Lucienne en Marianne het
initiatief genomen een leestafel in de hal van
het appartementengebouw te zetten. Iedereen
kan boeken ruilen, lenen of brengen: zo hopen
ze het thuiszitten wat aangenamer te maken.
Ook hebben de bewoners contact met elkaar
via WhatsApp en helpen ze elkaar wanneer
dat nodig is. Juist in tijden als deze blijkt maar
weer hoe belangrijk het is om verbonden te zijn
met de mensen in jouw buurt.

AMBITIE
De ambitie is om in Rijnhuizen zo’n 2.500 nieuwe woningen
te bouwen. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het
gebruik van duurzame materialen en een inrichting van
de openbare ruimte die de klimaatveranderingen op kan
vangen, denk bijvoorbeeld aan veel groen.
Het toekomstige park in Rijnhuizen wordt een aaneenschakeling van bestaand en nieuw groen. Hier kunnen
bewoners, werknemers en bezoekers elkaar ontmoeten,
ontspannen, spelen, sporten en zich thuis en welkom
voelen.
INRICHTING OPENBARE RUIMTE
Een wijk veranderen in een gemengde leefwijk kost tijd.
Toekomstige bewoners en bezoekers willen dagelijkse
voorzieningen op korte afstand, veilige en aantrekkelijke
wandel- en fietsroutes en recreatiemogelijkheden in de
buurt. Ondernemers vinden bijvoorbeeld goede (auto)
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen belangrijk. Er is
dus best veel werk aan de winkel. Niet alles kan tegelijk
opgepakt worden. Dat gaat in fases, in overleg
met bewoners en ondernemers.

De landschapsarchitect gaat dit jaar aan de slag met
plannen maken voor het verbinden van alle bestaande
en nieuwe groenstructuren. De nieuwe inrichting van de
Watertuin zorgt voor verbinding tussen Fort Jutphaas
en de griend. Dat past binnen de wens om het waterrijke
karakter van dit gebied te behouden en de beleving
hiervan te versterken.
De planning is dat dit jaar op twee momenten inrichtingsschetsen worden voorgelegd aan bewoners en ondernemers.
Waarschijnlijk voor de zomer en in het najaar. Dit gebeurt
tijdens bijeenkomsten van Club Rhijnhuizen, waar alle
bewoners en ondernemers uit Rijnhuizen welkom zijn.
Lid of geen lid.
VOORZIENINGEN IN DE LEEFWIJK
Meer bewoners vraagt ook om voorzieningen in de wijk.
Op enkele plekken is horeca mogelijk. Onderzocht wordt
of het haalbaar is om een basisschool in Rijnhuizen te
vestigen. Daarnaast is de gemeente in gesprek over
mogelijkheden voor een supermarkt. Kortom, Rijnhuizen
wordt steeds meer een gemengde leefwijk.
MEER INFORMATIE
nieuwegein.nl/rijnhuizen
clubrhijnhuizen.nl

LANDSCHAPSARCHITECT
De gemeente heeft een landschapsarchitect aangetrokken
om aan het park in Rijnhuizen invulling te geven.

“Dit is thuis.

Het is hier prachtig wonen,
zónder schutting.”

BRANDDOCTORS:
aan de slag met de
ziel van Rijnhuizen

dronken. Tiny: ‘Ton droeg een spijkerjackie
met BMW-logo. Niet dat hij een BMW had
hoor, alleen een oude fiets.’ Ton lacht. ‘Jaren
later had ik wel een BMW, maar was ik het
jasje kwijt.’ Danste Ton eerst nog met zijn
buurmeisje op Meatloafs Paradise by the
dashboard light, uiteindelijk werden Ton
en Tiny verliefd. Tiny: ‘Hij had een kale kop
en een oorbelletje, maar was ondanks dat
stoere uiterlijk heel verlegen. Daar viel ik op.
Ondanks dat ik eigenlijk verkering had met
zijn neef. Ach, het overkomt je.’

Wanneer je het pand van Branddoctors binnenstapt, voldoet het interieur niet aan de verwachting die de grijze box aan de Edisonbaan 17 van buiten wekt. Het is opvallend licht binnen, veel
kleur en speelse interieurelementen dragen bij aan de prettige sfeer. Het bedrijf is sinds 2005
gevestigd in Rijnhuizen en helpt ons bij de ontwikkeling van de gebiedsidentiteit van de wijk.
EVEN VOORSTELLEN
Branddoctors is het bureau voor merk &
innovatie. Zij helpen organisaties vanuit
hun authentieke kern waardevol te blijven
voor hun klanten, nu en in de toekomst.
Alle teams binnen Branddoctors zijn sinds
twee jaar zelfsturend, om sneller te kunnen
innoveren en om persoonlijke ontwikkeling
de ruimte te geven. Eén van die teams is het
Cultuur & Leisure team, binnen het bedrijf
ook wel ‘team Soulbusiness’ genoemd: zij
houden zich graag bezig met vraagstukken
met een ziel. Een mooi voorbeeld hiervan is
het communicatieconcept dat zij ontwikkeld
hebben om historisch Gelderland op de kaart
te zetten. Met verschillende gereedschappen
kunnen partijen in heel Gelderland aanhaken
op dit communicatieconcept, ook met al
lopende campagnes. Met een online toolkit,
waarin templates zitten, en een brand book,
waarin de positionering, tone of voice en
beeldtaal is vastgelegd, kunnen betrokken
partijen zelf aan de slag en campagnes
verder ontwikkelen.
OP WEG NAAR EEN MERKPASPOORT
VOOR RIJNHUIZEN
Dat do-it-yourself-principe staat centraal bij
Branddoctors. Samen met opdrachtgevers

bepalen ze onder andere welke archetypen
belangrijk zijn voor de casus en op basis
daarvan worden specifieke merkwaarden
bepaald. Deze werkwijze sluit goed aan bij
de opgave die er ligt voor de wijk Rijnhuizen:
het gebied verandert van werkgebied naar
woon-werkgebied en de identiteit van de
wijk is nog niet eenduidig voor bewoners,
bedrijven, ontwikkelaars, gemeente en
maatschappelijke organisaties. Sinds 2019
werken we aan deze gebiedsidentiteit en de
branding van de wijk.
Tijdens twee clubdagen van Club Rhijnhuizen
is nagedacht over de identiteit van Rijnhuizen
en hoe we tijdens de bouwwerkzaamheden
kunnen laten zien hoe Rijnhuizen gaat
worden. Op 15 april krijgen alle clubleden
online te zien wat hier uit is gekomen. Zo
vertelt Lisette van Branddoctors over de
identiteit van de wijk. Club Rhijnhuizen geeft
je via een online formulier de mogelijkheid
om te reageren op de vormgeving van
bijvoorbeeld bouwhekken, een welkomstbord
en een gebiedslogo voor Rijnhuizen.
Ben je nog geen clublid en wil je hierover
meedenken? Meld je dan aan via:
info@clubrhijnhuizen.nl.

Buurtbewoner Tiny Schwarze woont al haar
hele leven in de straat Plettenburg. Ze werd
er geboren en nadat ze haar ouderlijke
woning verliet, trok ze in het pittoreske Huize
Plettenburg, het oudste huisje in de straat.
Naar verluidt is het gebouwd op een fundering
van koeienhuiden, vertelt haar man Ton.
Samen bouwden zij in negen maanden tijd hun
huidige woning, waar dochter Laura opgroeide.

hadden een paar honderd legkippen in de
schuur. Als klein meisje hielp ik mijn vader
met appels rapen, en later met plukken en
sorteren.’ Ook verbouwde haar vader klein
fruit, zoals aardbeien en kersen. ‘In de zomer
arriveerden de vakantie-hulpen’, vertelt ze.
Lachend: ‘Jongens van 16, die waren toen heel
interessant. En met de hele bups vertrokken
we dan naar de veiling.’

APPELS PLUKKEN
Het industrieterrein dat Plettenburg nu
omringt, is geleidelijk ontstaan. Tiny
herinnert zich de vroegere boomgaarden
rondom hun straat, waar haar vader
als fruitteler werkte, nog goed. ‘Ik ben
opgegroeid tussen de appelbomen en we

ZONDAGSE DISCO
Ton ontmoette zijn Tiny bij het katholieke
kerkkoor. Tiny lacht: ‘Ton en zijn vrienden
werden lid van het koor omdat er zoveel
leuke meiden bijzaten.’ De vonk sloeg over
in de zondagse disco van een nabijgelegen
clubhuis, waar de tieners verdund bier

EEN LEVEN LANG
Tiny heeft Plettenburg nooit verlaten. Maar
dat had ze ook niet verwacht. ‘Ik heb altijd
gehoopt hier te blijven. Dit is thuis. Het is hier
dan ook prachtig wonen. Ik heb een eigen
tuin, zónder schutting. Tuinen met schutting
doen me toch altijd denken aan een doosje
zonder deksel.’ Ze vervolgt: ‘In de omgeving
vind je prachtige natuur, notenbomen en
perenbomen, er is rust en ruimte. En toch zit
je overal dicht bij in de buurt.’ Ook Ton, zelf
opgegroeid in de Utrechtse polder Rijnenburg,
houdt van zijn buurtje. ‘Natuurlijk heb je met de
een meer contact dan met de ander, maar over
het algemeen zijn de mensen hier betrokken bij
elkaar.’ De jaarlijkse buurtbarbecue wordt dan
ook goed bezocht. Ook door oud-Plettenburgers.
Ton: ‘Nieuwe bewoners zijn een volgende keer
ook zeker welkom.’
GEEN SCHUTTING
Ton en Tiny vinden gezelligheid en saamhorigheid in de wijk belangrijk. Met meer woningen,
komt er meer leven in de wijk en daar zijn ze
blij mee. Tiny: ‘Wie er ook komt wonen, als
men maar aardig voor elkaar is. Want ik wil
nog steeds geen schutting.’
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Broodje NATUURLIJK:
een begrip in Rijnhuizen
Al sinds 2016 smeert Henny vanuit zijn voormalige garage broodjes voor vele hongerige werknemers uit Rijnhuizen. Rond lunchtijd zie je door de hele wijk groepjes mensen wandelen, al
kletsend op weg naar Plettenburg 6. Daar genieten ze van hun lunch in de glazen serre of lopen
al etend een rondje langs het fort. Broodje NATUURLIJK is een begrip in de wijk.
Stilzitten kan Henny niet en hij is dan ook
altijd druk bezig in zijn zaak. Door de maatregelen rondom het coronavirus, is Broodje
NATUURLIJK op het moment van schrijven
alleen open voor bezorging. Ben je aan het werk
op kantoor en wil je toch genieten van een heerlijk broodje? Neem contact op met Henny. Check
vooral ook even de website broodjenatuurlijk.nl
voor de actuele stand van zaken.
Henny heeft zijn zaak zo duurzaam mogelijk
ingericht: veel producten zijn biologisch, als
het kan uit de regio en in het seizoen. Ook
liggen er zonnepanelen op het dak, zodat de
zaak op 100% groene energie draait. Sociaal

betrokken is het bedrijf ook, zo sponsort
Broodje NATUURLIJK de Roparun met een
speciaal broodje, de Roparunner, waarvan
€0,40 naar KWF Kankerbestrijding gaat. Je kunt
bij Broodje NATUURLIJK niet alleen terecht
voor een broodje: Henny en zijn team verzorgen
ook catering op locatie. Voor een feestje, een
borrel of wanneer er overgewerkt moet worden,
bijvoorbeeld. En lukt het niet om een lunchwandeling te maken? Je kunt de lunch ook laten
bezorgen op kantoor.
Ook zin gekregen in een broodje? Met onderstaande bon krijg je daar een gratis flesje
biologische sap bij. Eet smakelijk alvast!

AGENDA
RIJNHUIZEN
Woensdag 15 april

CLUBDAG #23:

Gebiedsmarketing en uitstraling wijk tijdens
bouwwerkzaamheden krijgt een online invulling,
clubleden krijgen hierover bericht.

Zondag 5 juli (onder voorbehoud)

PLOFPARADE

Zaterdag 11 juli (onder voorbehoud)

RIJNHUIZEN BUITENGEWOON
Zaterdag 5 september

DRAKENBOOTRACE

Zin gekregen in een broodje
van NATUURLIJK? Met deze
bon krijg je daar een gratis
flesje biologische sap bij.

NATUUR
-LIJK
GRATIS FLESJE

BIOLOGISCHE SAP

Deze krant wordt je aangeboden
door Club Rhijnhuizen en
gemeente Nieuwegein.
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
Sander Derksen staat voor je klaar. Je kunt hem bereiken
via s.derksen@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 www.clubrhijnhuizen.nl
(met een h!) of mail naar info@clubrhijnhuizen.nl.

Herenstraat

Woensdag 7 oktober

CLUBDAG #24:
Park en klimaat

Zaterdag 12 september

OPEN MONUMENTENDAG
Woensdag 16 december

CLUBDAG #25:
ALV en kerstdiner

Van elkaar ontmoeten naar elkaar helpen
Het openbare leven ligt stil. We
hebben elkaar in deze tijden hard
nodig, gelukkig zijn er een hoop
initiatieven die ervoor zorgen dat
mensen hulp kunnen krijgen of
zich minder eenzaam voelen.

Een paar tips:
> gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl
> nietalleen.nl
> nlvoorelkaar.nl/coronahulp

GRAFISCH ONTWERP CLUB RHIJNHUIZEN: STUDIO NIJHOFF

