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Lopend door Wijkersloot 
kan, met dank aan het lan-
delijke verleden van voor 
de woningbouw én achter-
stallig groenonderhoud van 
de gemeente, de indruk 
ontstaan dat ook in deze 
wijk aan stadslandbouw 
wordt gedaan. 
Maar zomaar, onverwacht 
duikt er dan, op de rand van 
een trottoir, een rij stokro-
zen op, door moeder natuur 
daar geplant als een gratis 
geschenk om van te genieten, 
kleurrijke schoonheid te mid-
den van de grijze stoeptegels.

KLEURRIJKE SCHOONHEID TE MIDDEN VAN HET GRIJS

De voorbereidingen voor de 
start van de bouw zijn in-
middels in volle gang. De 
eerste materialen zijn be-
steld en na de vakantie zal 
aannemer Thunnissen uit 
Heemstede contact opne-
men met de direct omwo-
nenden onder meer om een 
afspraak te maken voor de 
uit te voeren vooropnames. 
 
Direct na de vakantie zal 
de gemeente het terrein 
rijp maken voor de bouw. 
De feitelijke bouw zal dan 
medio september starten. 
Afhankelijk van de weers-
omstandigheden, met name 
in de winter, zal de opleve-
ring net voor of net na de 
zomervakantie van 2017 
een feit zijn. Het Utrecht-
se a.s.r. vermogensbeheer, 
de toekomstig eigenaar van 
het appartementengebouw, 

START BOUW VAN 
REESHOF IN ZICHT

heeft aangegeven in het eer-
ste kwartaal van 2017 te zul-
len starten met de verhuur. 
Zoals bekend krijgen seni-
oren bij de toewijzing voor-
rang ten opzichte van jon-
geren en krijgen inwoners 
uit Nieuwegein voorrang ten 
opzichte van bewoners bui-
ten de gemeente. 

“Zo willen we Jutphaas pro-
moten en weer op de kaart 
zetten”, aldus ondernemers 
Jan Vendrig en Jan van der 
Valk die samen met evene-
mentenbureau Gea van Vul-
pen het feestweekend orga-
niseren.

Velen zullen zich de fees-
telijke braderie van vroe- 
ger herinneren, met de in-
middels opgeheven jeugd-
wielerwielerronde ‘om de  
Nicolaaskerk’ een 
van dé evenemen-
ten van Jutphaas, 
met bezoekers uit  
heel Nieuwegein 
en ver daarbuiten. 
De laatste jaren 
was de fut uit de 
braderie, het was 
veel van hetzelf-
de. Het gevoel van 
‘daar moet je ge-
weest zijn’ was verdwenen. 
Reden voor ondernemers 
Jan van der Valk en Jan Ven-
drig om een evenement met 
een nieuw gezicht te organi-
seren, mede omdat de ‘ou-
de’ organisator, de Onder-
nemersvereniging Jutphaas, 
wegens gebrek aan leden 
was opgeheven: “We zijn 
persoonlijk langs alle onder-
nemers in Jutphaas gegaan. 
De reacties waren positief.” 

De organisatoren brain-
stormden, zochten samen-
werking met markten-/eve-
nementenorganisator Gea 
van Vulpen en wogen de 
ideeën, die werden aange-
dragen. Wordt het een één-, 
twee- of driedaags evene-
ment? Een combinatie met 

FEESTWEEKEND: 
JUTPHAAS-PROMOTIE 2.0

de Drakenbootrace werd 
voorgesteld, die gewoonlijk 
twee weken later plaats-
vindt. Vendrig: “Door de 
krachten te bundelen, kun 
je elkaar versterken en meer 
bezoekers trekken.” Beide 
partijen waren enthousiast. 
Even leek de drakenbootrace 
om financiële redenen niet 
door te kunnen gaan, maar 
gelukkig kwam alles goed.
Het Weekend van Jutphaas 
belooft een geweldig evene-
ment te worden, met voor 
elk wat wils. Drie dagen lang 
(vrijdag 13.00-21.00 uur, za-
terdag 10.00-17.00 uur, zon-
dag 13.00-17.00 uur) vindt 
op de Nedereindseweg en de 
Herenstraat tussen de Vre-
debestlaan en de Nicolaas-
kerk een gevarieerde markt 
plaats met zo’n 60 kra- 
men, waar locale onderne-
mers vertegenwoordigd zijn,  
maar ook kunst, antiek,  
lifestyle en (inter)natio- 

nale streekproduc-
ten. Alle horeca-
gelegenheden zijn 
open, met gezellige 
terrasjes. Ook zijn 
er speciale kin- 
deractiviteiten, zo-
als ponyrijden, de 
Kop van Jut en een 
draaimolentje.
Op zondag zorgen 
de drakenbootraces 

voor een kleurrijk en span-
nend spektakel. Tien teams 
met kleine boten (8 pedde-
laars plus een trommelaar) 
en zes teams met grote bo-
ten (16 peddelaars met een 
trommelaar) strijden tus-
sen 13.00 en 20.00 uur om 
de overwinning. De teams 
stappen bij voormalig café 
De Zwaan in de boten om te 
finishen bij De Lantaern. 
Verschillende bands en 
een dweilorkest omlijsten 
het evenement muzikaal. 
Kinderen kunnen op vrij-
dag (13.00-17.00 uur) en 
zaterdag (10.00-17.00 uur) 
spulletjes verkopen op de 
kleedjesmarkt op het par-
keerterrein naast Kruidvat. 
Kortom: Weekend Jutphaas, 
je moet er geweest zijn!

Begin juli heeft de gemeente de omgevingsvergunning 
voor de bouw van appartementengebouw Van Reeshof af-
gegeven. Het gebouw telt 40 huurappartementen met in-
pandige berging van circa 80-90 m2 woonoppervlak. De 
woningen zijn bijzonder geschikt voor doorstromers op de 
woningmarkt, bijvoorbeeld ouderen uit de buurt die erover 
denken om in de eigen stad kleiner en gelijkvloers te gaan 
wonen en bijvoorbeeld hun koopwoning willen verruilen 
voor een huurappartement.

Het Wijknetwerk Jutphaas Wij-
kersloot en WijkPhase hebben 
niets te maken met de facebook-
pagina ‘WijkJutphaasWijker-
sloot’: de facebookpagina is een 
activiteit van een commerciële 
initiatiefnemer.

De Nedereindseweg en de Herenstraat vormen van vrijdag 
19 tot en met zondag 21 augustus de locatie voor een fees-
telijk evenement: het Weekend van Jutphaas, met een gro-
te, sfeervolle markt, drakenbootraces, muziek, een kleed-
jesmarkt en kinderactiviteiten. 



WAT IS ER TE DOEN?

Buurtbijeenkomst op 
woensdag 7 september: 
komt u ook?
De eerste beelden voor de 
vernieuwing van de Sluy- 
terslaan en omgeving zijn 
op 29 juni door bewoners en 
de gemeente besproken. Op 
7 september is er van 19.30  
tot 21.30 uur een vervolg-
bijeenkomst. We kijken dan 
naar het ontwerp waarin de 
gemaakte opmerkingen zijn 
verwerkt. Ook praten we 
met elkaar over de gewens-
te beplanting, bestrating en 
het meubilair. U bent van 
harte welkom! 
Meer informatie is te vinden 

BUURTBIJEENKOMST SLUYTERSLAAN

In de eerste editie van Wijk-
Phase berichtten we over de 
oversteek over de Noord-
stedeweg bij basisschool de 
Schakel die ondanks de hek-
ken nog steeds onveilig was. 
Inmiddels heeft de gemeen-
te sto(e)ptegels geplaatst 
met een kindje getekend 
door Dick Bruna en de waar-
schuwing: Stoeprand... Stop! 
Dat geeft duidelijkheid dat 
auto’s voorrang hebben en 
mogen doorrijden. Boven-
dien waarschuwt, kort voor 
de kruising, een bord de 
automobilisten: Denk aan 
onze kinderen. School. Nu 
maar hopen dat ze het zien 
en afremmen.

STOPPEN BIJ DE 
STO(E)PTEGEL

Kunstliefhebbers Cees en 
Diny Hes wonen, zeer toe-
passelijk, al bijna vijftig 
jaar in de Reijerslaan. Op 
zoek naar een origineel ca-
deau besloot Cees in 2009 
een verjaardagskalender 
met werken van deze wijk-
kunstenaars te maken. Zoe-
kend naar plaatjes werd zijn 
nieuwsgierigheid gewekt 
naar het verhaal achter de 
straatnaambordjes. 
Hij begon zijn onderzoek 
met de verzamelbanden van 
Openbaar Kunstbezit. Deze 
organisatie promootte nati-
onale en buitenlandse kunst 
in Nederlandse musea. Hes: 
“In een radioprogramma 
werd telkens een kunstwerk 
besproken. De tekst en een 

SPEURWERK NAAR KUNSTENAARS 
ACHTER STRAATNAMEN

reproductie van hoge kwa-
liteit werden vervolgens 
toegestuurd en vormden, in 
mappen verzameld, mooie 
kunstboeken.” Van twintig 
kunstenaars vond hij zo in-
formatie. Voor de anderen 
bood internet hulp.
Probleem was dat er soms 
verschillende kunstenaars 
van dezelfde naam zijn, zo-
als Jan en zijn dochter Char-
ley Toorop, de broers Maris 
en vader en zoon Israels. 
“Dan keek je in de betreffen-
de straat wie je moet heb-
ben.” Meer informatie boden 
de bordjes echter niet, voor-
al voor de minder bekende 
kunstenaars was dat  pro-
blematisch. Nieuwe straat-
naambordjes, die in 2010 

geplaatst werden dankzij 
de inspanningen van Hes 
en GroenLinks-raadslid van 
Rooijen, bieden wel duide-
lijkheid: naam en voornaam, 
geboorte- en sterfdatum en 
de kunstdiscipline.
Hes ontdekte ook het waar-
om van deze straatnaam-
keuze bij de bouw van de 
wijk midden jaren ‘60. Het 
bleek een initiatief van de 
toenmalige burgemeester  
van Jutphaas, baron De 
Smet van Deurne: “Die had 
connecties met de arts-kun-
stenaar Hendrik Wiegersma. 
Bovendien verhuurde hij 
een van zijn twee kastelen 
in Deurne aan kunstenaar 
Otto van Rees. De Smet zat 
in de oorlog in het verzet, 
daarom zitten er meerder 
kunstenaars bij uit die krin-
gen, zoals Van Hall en Van 
der Veen.” De burgemeester 
kocht ook werk aan van de 
straatnaamgevers, waar-
onder een ‘Sluyters’, maar 
niemand weet waar ze zijn 
gebleven, net als de notulen 
van de straatnamencom-
missie van destijds en de 
gemeentelijke motivatie van 
de keuze.: “Wellicht verdwe-
nen bij de samenvoeging 
van Jutphaas en Wijkersloot 
of weggegooid bij het oprui-
men van de archieven.” 

Kijk op www.wijkphase.nl 
voor verrassende verha- 
len van Wijkersloot-kunste-
naars.

KUNSTMARKT 
OP DE HERENSTRAAT
Zondag 2 oktober wordt het 
weer lekker druk in de wijk. 
Vanuit heel Nieuwegein 
en omgeving stromen be-
zoekers toe om de nieuwe 
kunstwerken te bekijken en 
- wie weet - iets moois aan 
te schaffen. Kunstmarkt 
Nieuwegein staat bekend 
om de gemoedelijke sfeer, 
de mooie locatie én de hoge 
kwaliteit van de kunst. 

Ruim 80 kunstenaars uit 
Nieuwegein, heel Nederland 
en dit jaar zelfs uit België zijn 
van 11 tot 17 uur present op 
de Herenstraat. Het Kunste-
naars Centrum Nieuwegein 
(KCN), het kleikunst-atelier 
van Lea Wijnhoven en schil-
derschool d’ Oude Werf van 
Sasja Bork zijn die dag ook 
open. 
Er is voor elk wat wils in 
alle smaken, kleuren, ma-
terialen en prijzen: schilde-
rijen en beelden, keramiek, 
glaskunst, bewerkt metaal, 

houtdraaiwerk, fotografie, 
sieraden en textielkunst. 
De kunstenaars zijn zelf in 
de kramen aanwezig en ve-
len van hen tonen werk in 
uitvoering of zijn aan het 
werk, zodat u kunt zien hoe 
hun kunstwerken tot stand 
komen. Kom naar de kunst-
markt en neem uw kinde-
ren, ouders, vrienden en 
buren mee. Het is een feest 
om met elkaar te ontdekken 
wat u saai,  spannend, lelijk 
of mooi vindt en waarom.

Aanstormend talent
Elk jaar kiest Kunstmarkt 

Nieuwegein een thema, dit 
jaar is dat Kunsteducatie. 
Onderwijs in kunst is be-
langrijk om kinderen en jon-
geren in contact te brengen 
met kunst en cultuur. Daar-
om werkt Kunstmarkt Nieu-
wegein samen met scholen 
in Nieuwegein.  Leerlingen 
krijgen de kans om hun 
kunstwerken aan u te la-
ten zien en het wijknetwerk 
looft een prijs uit voor het 
allermooiste werk.
Ook voor volwassenen is 

kunstonderwijs een mooie 
manier om zichzelf te ver-
rijken. Veel kunstenaars 
verzorgen cursussen en 
workshops voor beginnen-
de en gevorderde amateurs. 
Tijdens de kunstmarkt bren-
gen we u op de hoogte van 
de mogelijkheden. U zult 
merken dat onze wijk over 
een rijk aanbod aan scho-
ling in beeldende kunsten 
beschikt. 

Meer informatie: 
kunstmarktnieuwegein.nl.

op www.ikbennieuwegein.
nl/sluyterslaan.

Waarom deze 
vernieuwing?
De gemeente wil de buurt 
graag vernieuwen, zodat het 
ook in de toekomst een fijne 
plek is om te wonen. Denkt 
u hierbij aan het groen, de 
speelplekken, afvalinzame-
ling, paden, straten en ver-
lichting. Eind 2016 leggen we 
het vernieuwingsplan aan 
de gemeenteraad voor.

De straten in Wijkersloot zijn genoemd naar kunstenaars 
rond 1900. Kunstliefhebber en wijkbewoner Cees Hes wist 
leven en werk van de 44 schilders, beeldhouwers en gra-
fici te achterhalen. Zijn artistieke ontdekkingsreis leidde 
bovendien tot nieuwe straatnaambordjes met daarop alle 
informatie van de naamgevers.
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Nadine Onrust, 
Programmahouder Ruimtelijk 
Domein Gemeente Nieuwegein

MoVactor heeft alle sma-
kelijke, gezellige, creatieve, 
culturele, beweeg- en ont-
spanactiviteiten van deze 
zomer bijeen gezet in het 
handige boekje ‘Vier de 
Zomer’, verkrijgbaar in de 
buurtpleinen en te raadple-
gen via www.movactor.nl.

• Recreatief fietsen, ma. 15, 22 
en 29 augustus, 14.00-15.30 uur, 
vertrek vanaf Kerkveld

• Wandeltocht door Nieuwe-
gein, di. 16, 23 en 30 augustus, 
9.30 uur,start bij Kerkveld

• Lunch in de Kruidentuin, di. 
16 augustus, 12.00-13.30 uur, 
zelf je lunchpakket meenemen, 
voor thee wordt gezorgd

• Theedrinken in de Kruiden-
tuin, wo. 17 augustus, 19.00-
20.30 uur

• Bakkie bij de bieb (in het 
Stadshuis), vrij. 19 en 26 augus-
tus, 10.00-11.00 uur

• Voor anderstaligen Neder-
lands praten met andere jon-
ge ouders, vrij. 26 augustus, 
9.00-10.30 uur, de Tweede Ver-
dieping

Verder biedt Kerkveld veel cre-
atieve- en beweegactiviteiten. 
In oktober starten nieuwe cur-
sussen.

Exposities in Kunstenaars Cen-
trum Nieuwegein, Kerkstraat 
38, open elk weekend, 14.00-
17.00 uur:
6 t/m 28 augustus: 
·   Nini Nagy en Monique Murray
3 september t/m 2 oktober:
·   KCN-ledenexpositie
8 t/m 30 oktober: 
·   vader en zoon Etty
5 t/m 26 november: 
·   Nena Fiser



ach, wie kent de verhalen niet over een vermeend 
monster in een schots meer. de hele wereld lacht er 
om. het zal ook nep zijn. 
maar hier, in jutphaas, lijken jaarlijks drakeneieren 
uit te komen, het water wemelt dan plots van de 
gevaarlijke beesten. nu zijn jutphanezen niet bang 
uitgevallen. ze maken gewoon een feestje van het 
verdrijven van de monsters, dat wordt een roerig 
weekend.

DE DICHTER AAN HET WOORD

de draak steken met jutphaas

ja, ander volk zou draken vrezen,
maar in jutphaas stak men al vaak
ontspannen met elkaar de draak
’t is dapper spul, die jutphanezen

het jagen op die griezeldieren
lokt jaarlijks ieder huis weer leeg
(van herenstraat tot armensteeg)
eenieder lijkt dit mee te vieren

zo klinkt muziek langs alle deuren
ja, zelfs de jongsten zijn er bij
en kraampjes, en een lekkernij
er lijkt van alles te gebeuren

wanneer de draken zijn verdreven
door tromgeroffel op de plas,
dan heft men vrolijk nog een glas
en dan herneemt zich ’t rustig leven

© ton de gruijter 

een stevig blok van steen en glas
hoekig en recht
als de naam van de straat
maar ook heel aaibaar
door die zachte reflectie 
van een mooie namiddag lentezon

ERIC GREMMER

Een hoge sokkel waaruit drie 
figuren oprijzen. Het zijn 
mensen, maar zo gestileerd 
dat niet te zien is of het man-

EENHEID IN VERBONDENHEID
nen of vrouwen zijn. Wat op-
valt is hun eenheid: dit drie-
tal houdt elkaar stevig vast, 
ze laten elkaar niet vallen. 

De verbouwing is nodig uit 
onderhoudsoverwegingen. 
Het historische monument 
uit 1819 wordt aangepast 
aan de moderne eisen wat 
betreft verwarming, ventila-
tie en toegankelijkheid voor 
mensen met beperkingen. 
Maar belangrijkste drijf-
veer is het verlangen dat de 
Dorpskerk een nieuw thuis 
wordt voor zowel de gelo-
vigen van de Dorpskerk als 
van De Bron. Om financiële 
redenen is dat gebouw eind 
vorig jaar verkocht en is de 
gemeente ‘ingetrokken’ bij 
de Dorpskerk. Met de ver-
nieuwde Dorpskerk maken 
beide geloofsgemeenschap-
pen een gezamenlijke nieu-
we start.
Er is een speciale interieur-
commissie gevormd, be-
staande uit kerkeraadsleden 
en gemeenteleden, die na 
veelvuldig overleg en on-
derzoek heeft bepaald hoe 
de kerk en ‘t Geinlicht er-
uit gaan zien. Leidend was 
daarbij dat de inrichting 
moest bijdragen aan de ont-
moeting met God en de ont-
moeting met de medemens. 
Dat heeft ertoe geleid dat de 
richting van de kerk veran-
dert van oost naar zuid. De 
liturgische ruimte, met een 
podium, komt te liggen in 
het midden van de lange 
kant. De nieuwe tafel, kaar-

EEN NIEUW THUIS VOOR BRON 
EN DORPSKERK SAMEN

Dominee de Rivecourt vertelt in de Dorpskerk wat de verbouwing inhoudt

senstandaard en doopvont-
houder worden gemaakt 
uit het liturgisch meubilair 
van De Bron. Een duurza-
me oplossing die bovendien 
de eenheid tussen de twee 
gemeenten symboliseert, 
vooral wanneer de histori-
sche Dorpskerk-doopschaal 
en de moderne houder sa-
mengevoegd worden. De 
preekstoel wordt niet meer 
gebruikt, maar zal wel, el-
ders, in de kerk blijven als 
herinnering aan eerdere 
generaties gelovigen. De 
kerkruimte wordt flexibel, 
doordat de kerkbanken (te 
koop op Marktplaats) wor-
den vervangen door stoe-
len. Er komt een grijze ste-
nen vloer, de beschildering 
houdt dezelfde kleur.
De hoofdingang aan de lan-

ge kant van de kerk ver-
dwijnt. Kerkgangers komen 
straks de kerk binnen door 
een nieuwe verbrede in-
gang, bereikbaar via de gla-
zen verbindingsgang tussen 
kerk en Geinlicht. De huidi-
ge ingang aan de Stormer-
dijkstraat sluit, het halletje  
wordt consistoriekamer.
‘t Geinlicht wordt vergroot 
door de erachter liggende 
ruimtes erbij te trekken, de 
tussenmuur wordt afgebro-
ken. De zolder krijgt een ste-
vige vloer en wordt ingericht 
als Jeugdhonk. 
Protestantse én katholieke 
gelovigen zijn blij met de 
tijdelijke gastvrijheid van 
de centraal tussen De Bron 
en de Dorpskerk gelegen  
Emmauskerk. Het versterkt 
de bestaande oecumenische 
band. Bovendien kunnen de 
Emmausgangers zo iets te-
rugdoen: na de brand daar 
enkele jaren geleden moch-
ten zij kerken in De Bron.

Na informatieavonden met 
de omwonenden, overleg 
met de buren en uitgebreide 
ruimtelijke onderbouwing 
is enkele weken geleden de 
omgevingsvergunning inge-
diend. De opzet van het plan 
omvat 12 grondgebonden 
hofwoningen met een ge-
meenschappelijke binnen-
tuin. De besloten hofopzet 
biedt een sociale en veilige 
woonomgeving voor jong 

Eenheid en saamhorigheid, 
een mooie gedachte voor het 
betonnen beeld in het plant-
soen aan de Werkmanlaan 
dat gemaakt werd door Frans 
van der Veld in 1971, het jaar 
dat de gemeenten Jutphaas 
en Vreeswijk Nieuwegein 
werden. Het idee van saam-
horigheid heeft ook in onze 
tijd nog niets aan geldig-
heid ingeboet, waarin men-
sen uit zoveel verschillende 
godsdiensten en culturen 
samenleven als burgers van 
Nieuwegein. De kunstenaar, 
van wie in de eerste Wijk-
Phase al De Kat besproken 
werd, heeft bewust geko-
zen voor drie figuren, in alle 
culturen en in de beeldende 
kunst een bijzonder, heilig 
getal. Bovendien speelt de 
kunstenaar een geraffineerd 
spel met ronde en hoekige 
vormen.

‘T HOF VAN JUTPHAAS

Het komend half jaar worden de Dorpskerk in Jutphaas 
en het aangrenzende ‘t Geinlicht verbouwd, gerenoveerd 
en heringericht. De gemeenteleden kerken zolang in de 
katholieke Emmauskerk in het stadscentrum.

Kijk op Kunst

De herontwikkeling, van 
het buurthuis aan het Kerk-
veld 63 is in een volgende 
fase gekomen.

en oud. Er zijn diverse typen 
woningen vanaf 100 m2  
gebruiksoppervlak verdeeld 
over de begane grond en een 
verdieping.

INGEZONDEN

De komende tijd zal worden 
gebruikt voor de voorbe-
reiding van de verkoop. De 
start van de bouw zal vanaf 
maart 2018 kunnen plaats-
vinden. Tot deze tijd zal het 
buurthuis nog gevestigd zijn 
aan het Kerkveld. Via de 
website www.hethofvanjut-
phaas.nl kunt op de hoogte 
blijven van de voortgang en 
belangstelling kenbaar ma-
ken.



De tussenmuur naar de win-
kelruimte die sinds januari 
is toegevoegd (voormalige 
Eyewish-opticiens-winkel), 
wordt dan weggebroken 
waardoor één mooie grote 
winkel ontstaat, die behal-
ve bloemen, prachtige boe-
ketten en planten ook een 
breed scala aan design-ac-
cessoires biedt, van vazen en 
potten tot kaarsen en licht-
jes. Wilma van Hattem kijkt 

ZEG HET MET BLOEMEN

erg uit naar de verbouwing: 
“We zijn er al twee jaar mee 
bezig. Hopelijk kunnen we 
in september beginnen. We 
zijn dan een week gesloten.” 
Zij staat vaak in de winkel 
die van haar zoon is: “Dat 
doe je voor je kind, hè? Het 
is ook leuk werk.” Ze advi-
seert klanten bij hun keuze 
en neemt de tijd voor hen: 
“Mensen hebben vaak hele 
verhalen.”

Met de komst van De Dich-
ter is het weer helemaal 
goed gekomen. Vier fris-
groene Amerikaanse eiken 
sieren het pand en daarmee 
de laan. Aan de overzijde 
hebben de bewoners zelf 
bomen aangeplant. Jaren 
geleden zijn de gemeente-
lijke bomen weggehaald, te 
oud en verzakt. Helaas is op 
de plekken waar die bomen 
stonden de stoep ernstig 

RICHTERSLAAN OF BAAN?

Meldingen inzake be-
lemmeringen en ge-
vaarlijke situaties in het 
verkeer voor voetgan-
gers, rolstoelgebruikers, 
fietsers en automobilis-
ten kunt u melden bij 
de Verkeerscommissie: 
verkeerscommissie@
wijkphase.nl.

Bekend zijn natuurlijk Fort 
Juphaas, de N.H. Kerk aan de 
Nedereindsweg en begraaf-
plaats Kerkveld. Wist u dat 
deze laatste waarschijnlijk 
al sinds de 9de of 10de eeuw 
in gebruik is? Er zijn restan-
ten van een kerkgebouw en 
toren, deze werden in 1820 
gesloopt. De N.H. kerk werd 
in 1819 gebouwd, als een 
eenvoudig zaalkerkje. Oor-
spronkelijk met een eenkla-
viersorgel, in 1972 uitgebreid 
tot tweeklaviers.
Langs de Herenstraat staan 
nog meer interessante mo-
numenten: een gerechts-
gebouw, een smederij, de 
hoofdonderwijzerswoning 
en een stoomfabriek (type 
stoomkorenmolen).
Na onteigening omwille 
van het ontwerpen van een 
aarden fort, maakte kasteel 
Plettenburg in 1820 plaats 
voor het Fort. Kasteel Rijn-
huizen (1640, Hollands clas-
sistische stijl) bestaat nog 
steeds. Restanten van de 
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kasteellanen zijn zichtbaar. 
Tot voor kort stond het ge-
bied vol boomgaarden, ook 
daarvan is een restant te 
zien. 

Er is een programma samen-
gesteld voor jong en oud, 
van 12.00-18.00 uur. Het  
Fort vormt de ontmoetings-
plek en is tevens startloca-
tie. Er worden lezingen ge-
houden en wandelingen vol 
verhalen. Er is een schatten-
tocht (4-12 jaar), GPS-tocht 
(+12 jaar) en een uitdagen-
de fotowedstrijd: maak de 
mooiste foto met je mobiel. 
Voor de liefhebbers is er een 
masterclass wijn proeven.
Interesse gewekt? Schrijf de 
datum vast in uw agenda. 
Het exacte progamma wordt 
met posters en flyers be-
kend gemaakt en kunt u ook 
lezen in de Molenkruier.
Vrijdag 9 september vindt 
de RhijnhuizenRun plaats, 
5 kilometer, start 18.00 uur 
(zie ClubRhijnhuizen.nl).

De definitie van een straat luidt: verharde weg tussen  
twee rijen huizen, ook wel weg voor voertuigen. Dat is ook 
de overeenkomst met laan. Maar die wordt geflankeerd 
door bomen aan beide kanten.

verzakt en dat is nooit her-
steld.
Nu lijkt de laan ook vrij baan 
te worden. En dat is vreemd. 
Een vrije baan is een spoor-
term en betekent dat er 
niet van baan gewisseld 
kan worden. In zeer beperk-
te mate kunnen er wissels 
voorkomen. 
Zo wordt er op de Rich- 
tersslaan vaak met hoge 
snelheid gereden. Inhalen 

aan de linkerkant van de 
vluchtheuvel. Om dan te 
eindigen met een enorme 
klap tegen de lantaarnpaal. 
Of met veel geluk vooraan 
bij het stoplicht. Of tegen… 
Ja, je kan van alles beden-
ken. De aanloop voor dat  
gejakker begint al bij het 
Makadocentrum. Het is ze-
ker in het weekend al niet 
eenvoudig om bij de Mendes 
da Costalaan over te steken. 
Zo ontstaan (levens)gevaar-
lijke situaties!
Gelukkig is de wijk een ver-
keerscommissie rijk. Maar 
die kan dat niet alleen. Het 
moet een uitgangspunt zijn 
in het verkeer voor alle deel-
nemers: rijden met respect 
voor elkaar. Voorrang geven 
en niet nemen. Het klinkt zo 
logisch, maar dat is het he-
laas niet altijd.

Louise Mastenbroek, 
bewoonster van de Richterslaan

In het najaar gaat het winkelcentrum Nedereind op de 
schop: Supermarkt Plus krijgt er het pand van kapsalon 
Van Doorn bij, die zelf naar de andere hoek verhuist. De 
bloemenzaak blijft gewoon op de vertrouwde stek, waar 
zij al 15 jaar zit, maar wordt groter.

Zaterdag 10 september nemen ook Jutphaas, het aangren-
zende Rijnhuizen en Plettenburg deel aan de landelijke 
Open Monumentendag. Het idee hierachter is de historie 
van Nieuwegein Noord op de kaart te zetten. Nieuwegein 
staat bekend als een jonge stad, maar heeft een rijke ge-
schiedenis. Er is meer dan Vreeswijk en Jutphaas, vooral de 
historie van Rijnhuizen is veel Nieuwegeiners onbekend.

KLEURPLAAT     De kleurplaat is ook te 

downloaden van de website

Kan jij deze bos bloemen opfleuren door het in te kleuren?


