park rijnhuizen nieuwegein
VISIE EN LANDSCHAPSONTWERP
7 april 2021

AGENDA

1 opgave, randvoorwaarden en doelen
2 visie
3 structuurplan Park op thema’s
4 definitief ontwerp Park
5 definitief ontwerp Park - voorbeeld omgeving Fort + Wijnestein
6 definitief ontwerp Park - voorbeeld omgeving Watertuinen
7 definitief ontwerp Park - op inrichtingselementen,
oevers, verhardingen, meubilair, speelplekken, bomen

1 opgave, randvoorwaarden en doelen van het park
begrenzing en uitgangssituatie van het Park
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Plangebied Park Rijnhuizen

12 | Park Rijnhuizen

Aanlooproute naar het Park
Plangebied Park Rijnhuizen
Particulier eigendom
Groenstructuur Rijnhuizenv
Parkeren Park Rijnhuizen
Oeverpark
Fort Jutphaas
Kasteel Wijnestein
Watertuin
Landgoed RIjnhuizen
Tennisvereniging
Volkstuinen
Boomgaard
Griend

historie en ontwikkeling

1900

1975

een gebied met rijke cultuurhistorie en groene kwaliteiten + ambities

2 visie

groene-blauwe structuur

brandpunten

routes

3 structuurplan park rijnhuizen

Structuurplan gericht op de kernwaarden:

• bestaande kwaliteiten;
• cultuurhistorische waarden;
• routes, samenhang en verbinding;
• groen, water en ecologie;
• duurzaamheid / klimaatadaptatie;
• verblijfkwaliteit en ontmoeting;
• sport- en speelplekken + kunst en cultuur;

participatiemoment juni 2020 - brede omgeving / bewoners

routing noordpunt en ARK

noordelijk gebied +
kasteellaan
ecologische verbinding
noordzijde
oeverpark, historische
situatie en afstand
woningen

park rijnhuizen nieuwegein
VISIE EN LANDSCHAPSONTWERP
ONLINE ONTWERPATELIER
WOENSDAG 17 JUNI 2020

digitaal + inloopbijeenkomst

nieuwe inrichting
hockeyvelden

Inrichting Fort
Jutphaas
verkeerssituatie
Kasteellaan +
Rond het Fort

tennisvereniging
als onderdeel park

betrekken
Jutphaas-zijde
behoud groene
kwaliteit, uitzicht
vanaf de ‘overkant’
watertuin;
gebruikswaarde en
waterkwaliteit

voetgangersburg op
lange termijn

nieuwe buitenplaats
openstellen naar de wijk
waterverbindingen
en aanlegplaatsen

groene inrichting
en structuur in de
woongebieden

behoud kwaliteiten
van de griend

nadere afweging
welke brug

toekomst; verbinding
Nedereindseweg

participatiemoment oktober 2020

digitaal + online enquete i.s.m. Club Rhijnhuizen
zuidelijk deel

resultaten participatiemomenten in hoofdlijn - noordelijk deel

ruimte voor honden
losloopgebied?

vanuit zijde Jutphaas
weerstand op brug irt drukte
en cultuurhistorie water

asfalt vervangen?
autovrij ipv autoluw?

vaste aanlegplekken
voor boten?

aandacht voor ruimte
ontwikkeling vs entree

stichting wil graag in overleg met
gemeente over gebruik fort

openstelling tennis is
goed, maar dan ruimte voor
padel / parkeren / clubhuis

VISIE EN LANDSCHAPSONTWERP
ONTWERPATELIER II
maandag 5 Oktober 2020

openstelling route tuin /
laan iom kasteeleigenaar,
gesprekken t.a.v. parkeren

paviljoen in deze zone
aan het water positief

oversteek heel postief,
misschien wel vaste brug?

technische voorzieningen
voor evenmenten

houten looppad over
het water ipv brug?

griend beschermen tegen
ontwikkelingen
wijnestein bruikbaar maken
voor evenementen? (minder
water)

toekomst van de
volkstuinen?

aanlanding positief irt
langelaan en daarmee
stadspark oudegein

ergens ruimte voor
hondenuitlaat?

reactieformulier / resultaten
Tijdstempel

Naam

10-6-2020 16:04:12 Natasja Oosterloo

10-6-2020 20:33:37
10-7-2020 11:09:48 Marco Diekstra

10-7-2020 17:05:26 Douwe Visser

10-7-2020 20:09:42 Familie T Jansen

E-mailadres

Thema speelelement

natasja@clubrhijnhuizen.nlEducatie

Educatie
Marco_diekstra@hotmail.com
Water

dovi.intl@gmail.com

Mail@thorvald.nl

Water

Historie

Stijl speelelement

Zitelement

Overig meubilair

Verlichtingsstijl

Mening over ideeën MTD Kasteel Wijnestein en Fort Jutphaas? Zelf wensen/ideeën over dit deelgebied?

Natuurlijk

Eigen stijl/vormgeving

Eigen stijl/vormgeving

Eenvoudig | terughoudend

Mooie activering van de historische lijn, goed dat kasteel
Wijnestein meer ontsloten en betrokken wordt. Trekpontje vind Een duoschommel op het fortgebied, op één van de terpen
ik een geweldig idee!
rondom, uitkijkend op het water.

Natuurlijk
Natuurlijk

Eigen stijl/vormgeving
Eigen stijl/vormgeving
Eenvoudig | terughoudend Eigen stijl/vormgeving

Natuurlijk

Eenvoudig | modern

Natuurlijk

Eigen stijl/vormgeving

Eenvoudig | terughoudend Eenvoudig | modern

Eenvoudig | terughoudend
Eenvoudig | terughoudend

In eigen stijl/vormgeving

Eenvoudig | terughoudend

mooi
Prima

Ziet er goed en duidelijk uit.

Rond het fort, groot onderhoud is noodzaak voor wegen en
water. Kades vervallen alsmede het eiland, verdroging is
duidelijk aanwezig. Neem dit aub wel mee. Deels is al bekend
en deels neemt gemeente al actief, maar doe het aub goed.
Prima

Tot dusverre niet

Voor kinderen: een (beleefbaar) Fort op het Fort.
Kabouterspeurtocht. Bunkers in gebruik nemen. Kiosk bij
Weinestein in de zomer. Verbinding Fort en Weinestein echt
aandacht geven, waardoor het meer 1 park wordt. Misschien
toch een echte brug? Wat betreft de lantaarnpalen en
meubilair in het historische deel van Rijnhuizen (kasteel, fort,
Weinestein) is kiezen voor een klassiek ogende lantaarnpaal
juist een verwijzing naar de historie en de unieke beleving van
het gebied. Voor het historische Jutphaas (Herenstraat) is ooit
gekozen voor een middenweg (niet historische, maar ook geen
standaard lantaarn). Dit heeft totaal verkeerd uitgepakt en
heeft veel schade berokkend aan de historische beleving van
het gebied. Hier is de raad gelukkig al op teruggekomen, jullie
hebben de kans om dit direct goed aan te pakken.
Minder sterk uitgewerkt.

Potentie tennis is veel groter dan wat er nu is ingetekend. Voor
voortbestaan (trekken jongeren) is padel al een vaak
genoemde en inmiddels bewezen toevoeging, naast de extra
tennisbaan. Er moet daarom minimaal ruimte zijn voor drie
padelbanen nabij het clubhuis. Huidige uitwerking is daarmee
te beperkend voor de toekomst van de enige sportvereniging
in het gebied. Ook zou ik de verbinding proberen te maken
met het bosje bij de Buxtehudelaan. Een logisch looprondje is
immers ook het rondje blauwe en rode brug. Vaste
aanlegplekken (vergunninghouders) voor boten is een groot
gemis in Nieuwegein (in tegenstelling tot alle omliggende
dorpen/steden). Dit gedeelte biedt daar een unieke kans toe.
Kan de gemeente uitleggen waarom zij continue de ‘boot
afhoudt’ als het hier om gaat? De intekening van de
bouwblokken op het hockeyveld is zeer verontrustend en sluit
niet aan bij eerdere berichten (riante vrijstaande woningen).
Mogelijk is dit niet de intentie van de intekening.

Corneeljonkers@hotmail.com
Water

Speelaanleidingen

Eigen stijl/vormgeving

Eigen stijl/vormgeving

Eenvoudig | terughoudend

lisette@branddoctors.com Educatie

Speelaanleidingen

Eenvoudig | modern

Eigen stijl/vormgeving

Eenvoudig | terughoudend

Sterk ontwerp.
Superleuk vooral de elementen die zorgen voor verbinding
zoals het trekpondje en het meer zichtbaar maken van de
geschiedenis

In eigen stijl/vormgeving

Heel goed. De kastelen op een of andere manier weer
zichtbaar. Trekpontje is goed idee.

10-8-2020 21:51:04 Marjan Vernooy

10-10-2020 7:18:39
10-10-2020 9:53:08 Talina
10-11-2020 8:01:35 Marco Diekstra

rick@midagter.nl

penningmeester@kunstmarktnieuwegein.nl
Water

Water
Talinasibbald@hotmail.comWater
Marco_diekstra@hotmail.com
Water

10-12-2020 14:24:52 Paul Rijntjes, vz stichting Fort
pc.rijntjes@planet.nl
Jutphaas

10-13-2020 11:45:16 Martin

Historie

martin.koot@gmail.com

Historie

Natuurlijk

Eigen stijl/vormgeving

Natuurlijk

Eigen stijl/vormgeving

Natuurlijk
Natuurlijk
Natuurlijk

Speelaanleidingen

educatie: 3x

klassiek: 0x

Eenvoudig | modern

Eenvoudig | modern

Eenvoudig | terughoudend Eenvoudig | terughoudend Eenvoudig | terughoudend
Eigen stijl/vormgeving
Eigen stijl/vormgeving
Eenvoudig | modern
Eenvoudig | terughoudend Eigen stijl/vormgeving
Eenvoudig | terughoudend

Natuurlijk

Historie

Eigen stijl/vormgeving

Eenvoudig | terughoudend Eenvoudig | modern

Eenvoudig | modern
eigen stijl

6

Eenvoudig | modern
9

Eenvoudig | terughoudend

Eenvoudig | modern
2

Het doorsnijden van het tennispark bij het clubgebouw lijkt mij
lastig te realiseren.
Nee

Nee

10-8-2020 10:47:38 lisette van elst

Mooi.

Mooi vormgegeven.
Positief dat het gebied levendiger word gemaakt
Prima

Op hoofdlijnen: positief
Op detailniveau:
. Trekpontje oostzijde fort:
Aandacht voor: - aanlandig op het fort, - overbruggen van
hoogteverschil bovenkant aardenwal en maaiveld thv
fortgracht, - aansluiting op de padenstructtur op het fort.
. Wijnestein: - leidraad voor de door(her)ontwikkeling is de
historie van de locatie, - geen gebouwde, maar een GROENE
ontwikkeling!
. Versterken van de oost-west lijn door de introductie van een
verbinding tpv de Plettenburgerbaan.
. Volkstuinen oostzijde fort: - particulier gebruik. - niet helder is
wat het toekomstig gebruik hiervan is.
. Fort Jutphaas: - toestaan beperkt gebruik van de locatie tbv
de huidige/toekomstige gebruikers (parkeren, bevoorrading), verharding rondom het reduit afstemmen op de historische
betekenis van het fort, - asfalt vervangen door een
hafverharding in combinatie met handgebakken klinkers.

Prima
Ik zou voor autovrij gaan i.p.v. autoluw. De bestemming van de Openstelling tennis is prima, maar dan ook duidelijker richting Ja, wat hierboven al staat: duidelijker richting geven aan
fortwachterswoning heeft voor mij geen meerwaarde.
geven aan padelbanen, parkeren en sociale functie clubhuis. padelbanen, parkeren en sociale functie clubhuis.

Ergens een muziektent/amfitheater.

Een looppad (zoals de houten kaderand aan de Herenstraat)
over het water van het Merwedekanaal met een meter water
tussen pad en oever. Zoals vlonderpaden over een
Pad dat tennisgebied doorkruist langs de kantine goed idee.
moerasgebied. Beginnen voor de huizen aan Rond 't Fort,
Als voetganger/fietser vind ik het minstens zo leuk om autoluw onder de Rijnhuizerbrug door tot voorbij het park van kasteel
over de zuidkant van Rond 't Fort naar het bestaande fietspad Rijnhuizen. Dan geen brug nodig naar de Vredebestlaan. Zie
te gaan, dan via de eindeloos rechte Kasteellaan.
het referentieplaatje Apeldoorn bij het volgende deelgebied.

Graag een gebied of bepaalde tijdsbestek ken waarin honden
los mogen spelen. Bijvoorbeeld tussen 10-12 of in de
wintermaanden langer. Uiteraard wel met opruim plicht.
Historie behouden en uitlichten
Mooi

Nee

Het historische karakter van het fort geldt als primaat bij de
(door) ontwikkeling van het fort. Uitgangspunt is de maat en
schaal van het fortgebied. Zoals bij culturele evenementen,
waarbij juist bij de uitwerking hiervan deze unieke schaal en
maat bepalend is. Hierbij is het niet wenselijk om voor deze
invulling eigen specifieke technische voorzieningen, ten
behoeve van stroom en water, te realiseren. Hierdoor wordt
een schaalvergroting van dergelijke evenementen in de hand
wordt gewerkt. Als gevolg een "mogelijke" aantasting van de
ruimtelijke en historische kwaliteiten van het fort. Bij elk
initiatief dient derhalve de vraag gesteld te worden; "wat is het
doel" , "wat draagt het bij" en "wat is de impact". Hierbij kan
adviesering door stichting Fort Jutphaas een eminente rol
spelen.
Op hoofdlijen: positief
Op detailniveau:
Over dit punt wil de stichting Fort Jutphaas graag met de
- aandacht voor ontwikkeling woongebied vs entreezone
gemeente (bestuur) nader van gedachten wisselen. Een
- aandacht voor de aansluiting tennispark oostzijde op de weg
uitnodiging zien wij graag tegemoet.
rond het fort
- aandacht voor historisch sluisje tussen fortgracht en
tennispark. Eventueel combineren met voetgangersontsluiting
tennispark.
Geen opmerkingen

Wijnestein misschien minder waterig maken en ook bruikbaar
voor kleine (omgevingsvriendelijke) events, wat mooi te
combineren kan zijn met evens op het fort. Fort Jutphaas heeft
zich deze zomer bewezen als briljante festivallocatie. Uit
bezoekersonderzoek dat we hielden na Zomer op het Fort
bleek ongeveer de helft de plek niet te kennen en was 100%
het eens met de stelling dat dit een geschikte locatie was voor
het festival. Bij de organisatie liepen we aan tegen de beperkte
Prachtig! Het herstellen van de west-oost verbinding zou
belastbaarheid van de autobrug (er staat asdruk van 2 ton
gepaard kunnen gaan met het terug halen van de
maar ons inziens is dat veel lager) en de uiterst beperkte
oorspronkelijke naam: Overeindseweg. Dit was de eerste as
stroomvoorziening. Versterken van de brug en aanleggen van
waarlangs in de middeleeuwen het gebied werd ontgonnen en gebouwonafhankelijke stroom maakt het organiseren op die
dus het allereerste begin van wat nu Nieuwegein is. In dat
plek veel eenvoudiger. Qua inrichting van het Fort ben ik
kader is het tot leven brengen van de locatie van Wijnestein
voorstander van eenvoud. De plek spreekt nu al zo voor
ook heel goed. Een fiets/wandelverbinding verder naar het
zichzelf, met de begroeiing, bebouwing en hoogteverschillen Eveneens prachtig. De oeverroute kan eenvoudig blijven, de
oosten (wat nu De Malapertweg is) zou de route mooi
dat toevoegingen al snel afbreuk doen. Bovendien beperken
kracht van het terrein en de bebouwing aan de overzijde
verlengen richting plofsluis en wat tegenwoordig Overeind
obstakels als die ligstoelen op het talud de
(Herenstraat) doen al veel. Het openen van een route over het
heet.
gebruiksmogelijkheden.
kasteelterrein zou heel veel toevoegen!

Mening over ideeën MTD gebied Boomgaard en Oeverpark Zuid?
Zelf wensen/ideeën over dit deelgebied?

Mening over ideeën MTD gebied Oeverpark Zuid en de Griend?Zelf wensen/ideeën over dit deelgebied?

Mening over ideeën MTD gebied de Watertuin?

Zelf wensen/ideeën over dit deelgebied?

Geweldig, dit versterkt het hele gebied en voegt heel
belangrijke fiets- en voetgangersroutes toe!

Genoeg plekken voor flora en fauna om ongestoord te groeien
en te bloeien.

mooi

dat kinderen op een bepaalt punt bij en in het water kunnen
spelen met zand en water. dikke pret.

Mocht u aanvullende ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u deze hieronder kwijt.

Laten zien in dit gebied wat de historie is: eeuwenoude
De griend zou ik zoveel mogelijk willen beschermen en maar
appelboomgaard, eeuwenoud kanaal, Route du Napoleon aan beperkt toegankelijk willen maken, gezien de enorme
de overkant.
ecologische én historische waarde.

Laat zien waarom de griend ecologisch en historisch zo
belangrijk is.

mooi. lopen over water geeft ook een ruimtelijk effect.

helder water zodat je de vissen ziet. een lichte stroming erin.

prachtig

een kleine lichte paviljoen waar je lekker iets kunt drinken en
een hapje kunt eten. uitkijken over een mooi gebied. met een
speeltuin informatie bordjes wat daar allemaal groeit en bloeit.

Er is te weinig aandacht voor het open water in Nieuwegein als
cultuurhistorisch gegeven. Dit wordt te gemakkelijk opgeofferd
aan comfortabele mobiliteit. Een "Rondje Jutphaas" bestaat al
wanneer de fiets/voetgangersbrug aan de zuidzijde
gerealiseerd zal zijn. Daarvoor is niet nog een
voetgangersbrug nodig. In de zomermaanden is er erg veel
recreatief scheepvaartverkeer op het kanaal. Los van de
onervarenheid van veel schippers zou de voetgangersbrug
dichtbij het punt komen te liggen waar de pleziervaart ligt te
wachten of de draai maakt om via de Doorslag de Hollandse
IJssel op te varen.
Tenslotte bestaat er aan de zijde van Jutphaas veel weerstand
bij de huidige bewoners bij aantasting van deze historische
waterpartij. Er zijn 50 handtekeningen onder de
inspraakreactie tegen een oeververbinding op deze plaats
gezet, dit zijn zonder één uitzondering alle bewoners van de
Herenstraat. Een 2e fiets/voetgangersbrug aan de zuidzijde is
voor Park Rhijnhuizen meer dan voldoende.

Een alternatief idee zou zijn om in de bocht een steiger of
podium te realiseren voor het uitzicht op de waterpartij en de
mogelijkheid om bijvoorbeeld een concert met publiek op het
water te kunnen geven. Bij deze steiger/terras/podium zou dan
ook de horeca gerealiseerd kunnen worden. Er is op dat punt
veel meer ruimte dan op andere plaatsen in het plan en je
creert zo een focus in het "Rondje Jutphaas" en de wijk zelf.

Zie boven bij 4. Ik ben blij dat eerder zichtpanden bij bruggen
en haventjes geen onderdeel meer uitmaken van het plan.
Als je nu in dit gebied bent, is één van de meerwaarden de
Probeer bij de aanpassing van de strook de prachtige
rust en het gevoel weg te zijn van de drukte van de binnenstad doorgaande groene rij bomen zoveel mogelijk te behouden.
en de Randstad. Dat eilandgevoel zit nu in het plan en moet bij Natuurlijk moet er meer uitzicht komen, maar probeer de
verdere planning en ontwikkeling gekoesterd worden.
regelmaat te behouden.

De plannen van MTD, met name voor de noordzijde van deze
strook, lijken mij helaas tamelijk ambitieus als ik deze
projecteer op de vierkante meters, die daadwerkelijk voor
De waterspeeltuin zou heel goed in dit gebied geintegreerd
genoemde zaken als "spelen" en "elkaar ontmoeten"
kunnen worden. Ik denk dat het er dan meer ruimte voor is en Het plan als geheel lijkt mij een enorme verrijking voor dit stuk
beschikbaar zijn.
het er allemaal wat avontuurlijker uit zal zien.
van Nieuwegein.

Prima

Tot dusverre niet

Prima

Prima

Een rondje langs het water lijkt me heerlijk.

mooie verrassing hoekjes.

Prima

10-7-2020 21:12:54 Corneel Jonkers

10-8-2020 19:16:09 Rick van Midde

Mening over ideeën MTD gebied Tennis, omgeving Kasteel en Oeverpark
Zelf wensen/ideeën
Noord? over dit deelgebied?
Goed idee om de tennisvereniging bij het Park te betrekken en
meer openbaar toegankelijk te maken. Liefst zoveel mogelijk
ontmoediging van autoverkeer en vooral de focus op fiets &
voetganger.

een stop pauze , als je even naar het toilet moet of een van de genoeg bankjes om even te genieten van het landschap en of
kleinkinderen
speel momentje voor de kids.

Sterk ontwerp.
Ook weer mooi dat er wordt gezocht naar meer verbinding
door oa de boomgaard toegankelijker te maken.
Wateraanlegplaatsen ook te gek
-

Leuk dat extra haventje voor pleziervaart.

Mooi

Op hoofdlijnen: positief
Op detailniveau:
. Oeverpark :
- beperk onderbegroeiing
- vrije doorkijk vanaf de Herenstraat
- versterken positie van beeldbepalende bomen

Aanlegplaatsen in het groen ook hier zeker toepassen.
Beleefbaar water. Wel afvalbakken ed voldoende borgen.
Verbondenheid met historisch Jutphaas sterk terugbrengen in
het ontwerp. Kan ook door het toepassen van een klassieke
lantaarn aan de waterkant. Als voorbeeld de nieuwe singel in
Utrecht ter hoogte van ProRail.
Goed, verdient nadere uitwerking.

Tot dusverre niet

De haven zou veel groter mogen. Er is nauwelijks aanbod van
ligplekken in Nieuwegein (muv Vreeswijk). En dat terwijl het zo
trots is op haar waterwerken. De beleefbaarheid van het water
is daardoor nihil voor de Nieuwegeiner. Elke boottourist is voor
3 dagen welkom, maar de bewoners kunnen nergens terecht.
Ook is de haven een unieke plek voor een restaurant /
lunchplek. Zie ook Marnemoende in IJsselstein. Kans die we
moeten pakken en aan de man brengen. Een unieke plek
voor dit deel van Nieuwegein.

top
-

Geen opmerkingen

zo snel mogelijk beginnen en niet te veel kletsen.

Nee

Maak de watertuin tot en met het Fort toegankelijk voor kano’s
of kleine roeiboten (te huur bij het haventje). Goed voor de
Sluit aan bij de historie als die erom vraagt. Zoek geen
Sterk.
beleving van het gebied en hoe romantisch :)
middenweg, want dan heb je twee keer niets.
Water speelt een belangrijke rol in Rijnhuizen. Goed dat daar
veel aandacht aan wordt besteed om het ook daadwerkelijk te
Gaaf hoe dit vanuit de positionering wordt opgetuigd. Ben erg
gaan gebruiken als recreatieplekken
benieuwd naar de resultaten!

-

-

-

-

Ik twijfel over de plaats van de brug. Als er auto's overheen
gaan, liever niet in het verlengde van de Noord-Zuid as voor
wandelaars en fietsers.

Nee.

Prachtig, ook die doorstekende (fiets-)paden.

Hier speelruimte volgens thema water. Elders mag het gewoon Inrichting: mag verschillen in historische gebieden (klassiek /
of historische speelruimte zijn.
eigen ontwerp) en nieuwe gebieden (strak modern)

Nee

Mooi

Nee

Historie en groen behouden!

Wat is de ontwikkeling van het havengebied in relatie tot het
woongebied ?

Op hoofdlijnen: positief

Wat is de positie van de woning ter hoogte van het
havengebied en direct gelegen aan het Merwedekanaal?

Succes met de uitwerking en wij zien het vervolg met
belangstelling tegemoet.

Nee.
Wellicht hier ruimte voor honden los loop gebied liefst met hek
erom? Zie bovenstaande opmerking. Geldt voor het gehele
deelgebied waar dit mogelijk is. In ieder geval 1 stuk waar dit
mag.
Nee
Mooi

Op hoofdlijnen: positief
Op detailniveau:
- aandacht voor positie van de lv brug over het
Merwedekanaal
- eigendomsverhoudingen Henkel-Gemeente ivm aanlanding
lv brug
- positief is de aansluiting met de Langelaan waardoor een
heldere verbinding ontstaat met Stadsaprk Oudegein

kwaliteiten historie laten zien
tav boomgaard en kanaal

afstemming (druk op)
ontwikkelaars dat deze
ambitie haalbaar is / wordt

leuke toevoeging extra
aanlegplek en insteek.
Evt aanvullend een drijvend
podium tbv concerten?

terughalen naam
Overeindseweg?

PARK RIJNHUIZEN NIEUWEGEIN

inrichting/aankleding
hier een ander accent ivm
verschil in historie?

Spelen met water wordt ook het thema voor rond de
Poldermolen Oudegein. Dan niet herhalen op het Fort, daar is
historisch beter op z'n plek.

Belangrijk! De waterassen in dit gebied zijn historisch van
groot belang geweest. Langs de oorspronkelijke (zuidelijke)
verbinding naar de Hollandse IJssel (Verlengde IJssel en later
Doorslag genaamd) ontstond het stadje Geyn. De later
gegraven (oostelijke) Nieuwe Vaart richting de Lek gaf nadien
Lastiger te beoordelen, maar ook over deze aanzet ben ik
vissersdorp Vreeswijk de economische boost. Deze kruising
positief. Ik kan mij voorstellen dat de inrichting/aankleding
markeert daarmee ook de kruising in de tijd en de
Loopbruggen! Liefst twee, vanuit west en zuid. Dat maakt
(zoals meubilair en verlichting) een ander accent krijgt dan het Kort en krachtig: druk heel hard op de ontwikkelaars in dit
ontstaansgrond van Jutphaas (landbouw), Geyn (handel) en
Rijnhuizen van alle Nieuwegeiners. Het is onvoorstelbaar hoe
noorden van het gebied, ook om het verschil in historie te
gebied om dit voor elkaar te krijgen. Hoe hoger de ambitie aan Vreeswijk (visserij en later handel). Grote betekenis dus, wat weinig inwoners weten van deze omgeving en hoezeer ervan
onderstrepen.
het begin, hoe meer ervan gerealiseerd kan worden.
het ontwikkelen van dit gebied volkomen rechtvaardigt.
te genieten is. Letterlijk ontsluiten dus.

Goed! Het zal dé verbinding tussen zuid en noord worden en
daarmee de samenhang gaan brengen. Ook hierbij geldt dat
de ambities echt hoog gehouden moeten worden om
tegendruk te geven aan de commerciële ontwikkelaars.

Groot compliment voor deze ontwerpen. Nieuwegein kampt
met een soort van minderwaardigheidscomplex, dit breekt
daar mee. Daar word ik blij van, en ik denk heel veel inwoners
ook.

haven mag groter

plannen met speelplekken e.d.
lijken (te) ambitieus voor de
beschikbare ruimte?

waterspeeltuin zou goed passen

groen & ecologie
laan

boomgaard / losse beplanting

bos / griend

Oeverpark

cultuurhistorische groenstructuur
groenstructuur park
groene verbinding
ecologische verbindingszone

de Griend

duurzaamheid / klimaatadaptatie
grote waterstructuren
groen-blauwe structuur watertuin
verbindende schakel ecologie, koelend effect
oeverzone met losse beplanting
verbindende groenzone en verblijfsgebied
verbindende boomlanen / groenstructuren
connecties groen en water, koelend effect
schaduwroute
koelteplekken (verblijfsplekken aan groen
en/of water)

ambities / beleid klimaatadaptatie Nieuwegein en
Rijnhuizen

huidige begroeiing in de watertuin

water; oevers en routes
hoofdwaterstructuur - beschoeiing
recreatieve betekenis
water Park - groene oever
recreatieve betekenis
natuurlijke oever
ecologische en klimaatadaptieve betekenis
harde oever / kade
recreatieve betekenis
inlaat en uitlaat Merwedekanaal

Merwedekanaal

waterroutes

de watertuinen

infrastructuur / fietsroutes
hoofdroute fiets - structuur
fietsroutes door de wijk
mogelijke fietsroute (keuze brug)
fietsparkeren
brug (aanwezig) + brug (gewenst)
optionele bruggen Laan van Rijnhuizen

fietsroute langs wegen

positie brug n.t.b.

fietsen losliggend

infrastructuur / looproutes
hoofdroute
verbindende voetgangersroute
potentiële voetgangers route / struinpad
brug (aanwezig)
brug (gewenst)
optionele bruggen Laan van Rijnhuizen
trekpont

voetgangersroutes Park

route Rond het Fort

speel- & ontmoetingsplekken
ontmoetingsplek (uit Kwaliteitskader)
speelplek (uit Kwaliteitskader)
brandpunten activiteiten
ontmoetingsplek
speelplek

referentie speelplekken (natuurlijk spelen)

referentie ontmoetingsplekken in het groen en
aan het water

entrees en kunst
aanwezige locatie kunst
potentiële locatie kunst
potentiële locatie kunst/
cultuurhistorische herinnering
entree Rijnhuizen (bestaande entree)
entree Rijnhuizen (nieuwe entree)

referentie kunst in cultuurhistorische setting

entrees met groene elementen als fruitbomen, hagen en/of
lagere beplanting

4 definitief ontwerp per deelgebied
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4
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Plangebied Park Rijnhuizen

Aanlooproute naar het Park
Plangebied Park Rijnhuizen
Particulier eigendom
Groenstructuur Rijnhuizenv
Parkeren Park Rijnhuizen
Oeverpark
Fort Jutphaas
Kasteel Wijnestein
Watertuin
Landgoed RIjnhuizen
Tennisvereniging
Volkstuinen
Boomgaard
Griend

2

1

5 definitief ontwerp per deelgebied
omgeving fort + wijnestein
referentie- en sfeerbeelden

laden van Fort Jutphaas met activiteiten en beleving
(referentie Werk aan het Spoel Culemborg)

laan Rond het Fort herstellen als hoofdstructuur tussen Fort en
Kastelen

trekpontje fort
(referentie Den Haag)

toegankelijk en aantrekkelijk maken van Wijnestein
(referentie Zuiderpark Den Bosch)

A

B-B’

C-C’

Volkstuinen (bestaand)

A-A’

nieuwe brug park rond Wijnestein

locatie Kasteel Wijnestein

Plettenburgerbaan

B

bebouwing Newtonbaan

parkgebied

Rond het Fort

Fort Jutphaas

C

nieuwe bebouwing
Hockeyvelden

Kasteellaan

park noordzijde
tennisvelden

Rond het Fort

Fort Jutphaas

6 definitief ontwerp per deelgebied
watertuinen
referentie- en sfeerbeelden

ecologische kwaliteit behouden met toegankelijkheid
(referentie Bentinckspark Hoogeveen)

kwaliteiten en kansen vanuit eilandstructuur met natuurvriendelijke
oevers (referentie Vinkeveense plassen)

speel- en ontmoetingsplekken in natuursetting
(referentie Spartahof Apeldoorn)

ontwikkeling centrale ontmoetingsplek aan het water

I

K-K’

J-J’

nieuwe bebouwing
De Buitenplaats

nieuwe laan
Rijnhuizen

de Watertuinen (eilanden en bestaande bomen)

Oosterlicht College

J
I-I’

nieuwe bebouwing
Parklaan

nieuwe laan Rijnhuizen

de Watertuinen

nieuwe bebouwing Edisonkwartier

K

nieuwe bebouwing
De Boskamer

de Watertuinen wandel- en fietsverbinding
Edisonbaan - Rond het Fort

7 definitief ontwerp op onderdelen

oevers
standaard kanaal oever (beschoeid)

standaard groene oever (1:3)

natuurvriendelijke oever (1:6)

natuurvriendelijke oever met plasberm

natuurvriendelijke oever met plasberm en
rieteiland

meubilair

Pure Eco Douglas poef

element Kasteel Wijnestein
behoud huidig meubilair fort

als zitplek

+ toevoegen afvalbakken

Productbeschrijving
Een bijzondere variant binnen de Pure Eco Douglas serie, de Pure Eco Douglas poef. Deze poef heeft een zeer stoer en
robuust uiterlijk. Vooral dankzij de vierkante vorm. Ook voor de Pure Eco Douglas poef heeft Grijsen bewust gekozen voor
100% FSC gecertiﬁceerd Douglas uit bossen van Staatsbosbeheer. Voor Staatsbosbeheer is duurzaam oogsten, naast
beschermen en beleven, een vorm van benutten. Door de samenwerking met Grijsen krijgt dit hout een nuttige toepassing
in de vorm van de Pure Eco Douglas poef en gaat het nog jaren mee. De opgeslagen CO2 blijft zo nog steeds in het hout
vastgelegd. Het hout ondergaat een speciale behandeling waarbij het wordt geïmpregneerd met een milieuvriendelijk
middel. Dit verduurzamingsproces verhoogt de levensduur van het hout waardoor het tot duurzaamheidsklasse 2/3 behoord.
De Pure Eco Douglas is een bankenserie die uniek is binnen het straatmeubilair assortiment van Grijsen. Deze bankenserie is
gelabeld met NL Greenlabel A. Dit betekent dat de zitelementen voldoen aan de visie van NL Greenlabel en dat de Pure Eco
Douglas meetbaar duurzaam is en een lage ecologisch footprint heeft. Het onderstel van de buitenbank wordt volledig uit
Cortenstaal vervaardigd. Deze zuivere staalsoort heeft een roestkleurige ‘oxihuid’ die ervoor zorgt dat zuurstof niet bij het
dieper liggende materiaal kan. Hierdoor vertraagt het roestproces en wordt de levensduur vergroot. Let op!
De banken uit de Pure Eco Douglas serie kunnen relatief grote scheurvorming vertonen. Dit is onderdeel van het
ontwerp.
Het kan voorkomen dat er hars uit het verduurzaamde Douglas komt. Het hout bevindt zich dan nog in het
uithardingsproces. Dit hoort bij het natuurlijke karakter van het hout, maar is slechts een tijdelijk proces. Na het
uitharden kan de hars eenvoudig worden weggehaald met een schuurpapiertje of een borsteltje.

Extra informatie
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speelplekken

speelplek parkzone Noord Fort Jutphaas

1
0-6 jr

1
2

5

natuurlijk spelen in parksetting

speelplek 12-18 jaar:
speelplek, in combinatie met sport (voetbal)

6-18 jr

speelplek fort

4

6-18 jr

speelplek op Fort Jutphaas

0-6 jr

behoud huidige

3

speelplek 6-12 jaar:

2

0-6 +
12-18 jr

3
0-6 +
12-18 jr

speelplek parkzone Zuid Fort Jutphaas
speelplek 0-6 en 12-18 jaar:

4
6-12 jr

natuurlijk spelen en educatief
speelplek/ontmoetingsplek, in combinatie met sport (fitness)

6-12 jr

6-12 jr

5
6-12 jr

waterspeelplek Watertuinen Zuid
speelplek 6-12 jaar:
speelplek met aansluiting op watertuin (inlaat voor water en ronde verlaging, zie DO)
speelelementen t.b.v. natuurlijk spelen en gebruik water:

speelplek Watertuinen Noord
speelplek 6-12jaar:
natuurlijk spelen en educatief

boomsortiment

1

1. Oeverpark (noord en zuid)
mix van bomen passend in sfeer Merwedekanaal en aanvullend op bestaand sortiment:

4
7

Salix alba - Schietwilg

Alnus glutinosa - Zwarte els

Populus tremula - Ratelpopulier Betula pubescens - Zachte berk

(30% meerstammig)

4 Lanen Rijnhuizen Rond ‘t Fort

5 Laan Nedereind/
Overeind

(30% meerstammig)

Metasequoia glyptostroboides –

Prunus avium - zoete kers

Robinia pseudoacacia - Valse
Acacia

Watercipres

6 Wijnestein

aanvullend op bestaand laantje en
aanvullend op bestaand, Eiken: aanvullend op bestaand, Linde: karakter boomcirkel:

5

6

5

4
Quercus robur - Zomereik

Tilia x europaea - Hollandse Linde

Ulmus ‘Columella’ - Iep

Juglans regia - gewone Walnoot

7 Parkstrook Noordzijde Fort Jutphaas
parkbomen aanvullend op bestaand sortiment en omgeving (Kasteelpark e.d.):

3

4

1

8

acer platanoides - noorse Esdoorn Robinia pseudoacacia - Valse Acacia Quercus petrea - Wintereik

Betula pendula - ruwe Berk (30% Ulmus ‘Lobel’ - Iep

Juglans regia - gewone Walnoot

meerstammig)

8 Watertuinen
beplanting passend in ecologisch karakter en oevers-eilanden:

nattere delen, eilanden:

drogere delen / rand plangebied:

2

Quercus palustris - Moeraseik

Betula pubescens - Zachte berk
(30% meerstammig)

Quercus petrea - Wintereik

Alnus glutinosa - Zwarte els

Alnus glutinosa - Zwarte els

Taxodium distichum -

(50% meerstammig)

(50% enkelstammig)

Moerascypres

Salix alba - Schietwilg

definitief ontwerp

Dank voor uw aandacht!

- uitvoeringsfasering in hoofdlijnen
- vervolgstappen t.a.v. uitwerking Park

