
                                   
 

UITNODIGING 
 

MooiSticht organiseert op woensdag 25 september 2019 haar derde MOOISTICHTDAG. Na de goed 
bezochte bijeenkomsten in Spakenburg en Lopik zijn we de komende relatiedag welkom in de 
gemeente NIEUWEGEIN.  

 
Nieuwegein is een dynamische gemeente waar momenteel op het gebied van ruimtelijke kwaliteit 
veel gaande is. Naast de vernieuwing van het stadshart is ook de hele herontwikkeling van het gebied 
Rijnhuizen meer dan de moeite waard.  
Rijnhuizen is een gebied midden in Nieuwegein aan het Merwedekanaal. Het gebied heeft een rijke 
geschiedenis. Belangrijke historische elementen zijn het oude kasteel Rijnhuizen en fort Jutphaas.  

 

 
 

Daarnaast liggen in het gebied diverse bedrijven, kantoren en sportvoorzieningen. 
De gemeente Nieuwegein wil graag dat er in dit gebied, waar nu nog veel kantoren (leeg) staan, in de 
toekomst gewoond gaat worden. Op een heel vernieuwende manier wordt het totale gebied 
herontwikkeld. Samen met de Provincie Utrecht is er een aanpak bedacht met als titel  
Mooi Rijnhuizen.  
 
Wethouder Hans Adriani wil ons graag vertellen over deze bijzondere herontwikkeling. 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van gemeenten (wethouders, raadsleden, 
ambtenaren), leden van Provinciale Staten en de leden van de commissies ruimtelijke kwaliteit van 
MooiSticht. 

 
 



We worden vanaf 12.00 uur met koffie, thee en een broodje gastvrij ontvangen door LBP|SIGHT, 
advies- en ingenieursbureau in bouw, ruimte en milieu, Kelvinbaan 40, 3439 MT  Nieuwegein    
LBP SIGHT bevindt zich middenin Rijnhuizen en is zelf direct betrokken bij de herontwikkeling ervan. 
 
 
Programma 
 
13.00 uur:  Opening door dagvoorzitter Anthony Tom 
13.05 uur:  Welkom door Jeannette Levels LBP|SIGHT 
13.15 uur:  Anthony Tom: MooiSticht en de komende Omgevingswet 
13.45 uur:  Wethouder Hans Adriani gemeente Nieuwegein:  
  - Nieuwegein, een dynamische gemeente 
  - Mooi Rijnhuizen, geschiedenis, aanleiding, toekomstbeeld 
14.15 uur:  Meriël Huizer LBP|SIGHT: ‘10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling’, 
  mede naar aanleiding van voorbeeld Rijnhuizen 
14.30 uur:  Vragen en reacties uit de zaal 
14.45 uur:  Thee-en koffiepauze 
15.00 uur:  Rondleidingen in drie groepen door het gebied. 
16.30 uur:  Afsluitende borrel 
 
 
AANMELDEN 
 
U kunt zich kosteloos aanmelden voor deze bijzondere middag door een mailtje te sturen met daarin 
uw naam en functie naar t.lokhorst@mooisticht.nl. 
 
Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk vrijdag 6 september 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
ir. Anthony Tom 
directeur-bestuurder 

 
 
 

 



 
 

ROUTEBESCHRIJVING 
Bezoekadres: Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein 
Telefoon: +31 (0)30 231 13 77 
E-mail info@lbpsight.nl; www.lbpsight.nl 
 
EIGEN VERVOER 
Vanuit de richting Amsterdam 
Volg de A2 richting Den Bosch, volg op het verkeersknooppunt Oudenrijn richting Arnhem (A12) en 
vervolgens afslag Ring Utrecht (afritnrs. 16-18). Neem daarna afslag 18 richting industrieterrein 
Nieuwegein. Volg de richting industrieterrein Nieuwegein. Nadat u over het Amsterdam-Rijnkanaal 
bent gekomen, gaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf (richting Plettenburg-West) de 
Perkinsbaan op (die overgaat in de Marconibaan). Ga na 450 m rechtsaf de Kelvinbaan op. Voor de 
slagbomen rechtsaf, richting het pand ‘De Boomgaard’. 
 
Vanuit de richting Rotterdam/Den Haag 
Volg de A12 richting Arnhem. Op het verkeersknooppunt Oudenrijn richting Nieuwegein/Houten Ring 
Utrecht-Zuid volgen. Neem afslag 18 richting industrieterrein Nieuwegein. Volg de richting 
industrieterrein Nieuwegein. Nadat u over het Amsterdam-Rijnkanaal bent gekomen, gaat u bij de 
eerste verkeerslichten rechtsaf (richting Plettenburg-West) de Perkinsbaan op (die overgaat in de 
Marconibaan). Ga na 450 m rechtsaf de Kelvinbaan op. Voor de slagbomen rechtsaf, richting het 
pand ‘De Boomgaard’. 
 
Vanuit de richting Arnhem 
Volg de A12 richting Den Haag/Rotterdam. Neem voor knooppunt Lunetten de parallelbaan richting 
Ring Utrecht. Neem afslag 18 richting industrieterrein Nieuwegein. Volg de richting industrieterrein 
Nieuwegein. Nadat u over het Amsterdam-Rijnkanaal bent gekomen, gaat u bij de eerste 
verkeerslichten rechtsaf (richting Plettenburg-West) de Perkinsbaan op (die overgaat in de 
Marconibaan). Ga na 450 m rechtsaf de Kelvinbaan op. Voor de slagbomen rechtsaf, richting het 
pand ‘De Boomgaard’. 
 
Vanuit de richting Den Bosch/Breda 
Volg de A2 richting Amsterdam. Bij knooppunt Everdingen naar de A27 richting Vianen/ 
Hagestein/Utrecht/Almere. Neem afslag 28 Nieuwegein. Nieuwegein aanhouden. Bij kruispunt 
rechtsaf Hollandhaven op (welke overgaat in de Structuurbaan). Voorbij Gemeentehuis linksaf 
(Martinibaan). Bij de verkeerslichten rechtdoor de Perkinsbaan op (die overgaat in de Marconibaan) 
Ga na 450 m rechtsaf de Kelvinbaan op. Voor de slagbomen rechtsaf, richting het pand ‘De 
Boomgaard’. 
 
OPENBAAR VERVOER 
Vanaf Utrecht CS 
Snelbus lijn 65 of 66. 
 
Vanaf Nieuwegein Stadscentrum 
Snelbus lijn 66. 
 
Uitstappen halte Oosterlicht College. 
Houd de school aan uw linkerzijde en ga de eerste weg linksaf de Kelvinbaan op. Voor de slagbomen 
rechtsaf, richting ons pand ‘De Boomgaard’. 
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