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VOORWOORD

Voor U ligt het rapport betreffende de gemeente Rhenen van het
Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht. Mede
dankzij de inbreng van de gemeente Rhenen en vele van haar
inwoners treft U in dit rapport een schat aan gegevens over
gebouwen, gebieden en andere cultuurhistorisch waardevolle
elementen aan.
Het Monumenten Inventarisatie Project is een initiatief van
de rijksoverheid om binnen een korte periode (1987-1992) een
landelijk overzicht te verkrijgen van de jongere bouwkunst en
stedebouw tussen 1850 en 1940. De uitvoering van dit project is
in handen gelegd van de provincies en de vier grote steden. De
Provincie Utrecht heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan
het M.I.P. door ook de oudere bouwkunst van vóór 1850 te
inventariseren volgens de standaard-methodiek. Op deze wijze kan
een complete en geautomatiseerde databank van alle
cultuurhistorisch waardevolle elementen opgebouwd worden.
De breed opgezette inventarisatie per gemeente dient als
basis voor een nadere selectie ten behoeve van plaatsing op de
rijksmonumentenlijst, een procedure die na 1992 zal gaan plaats
vinden.
In meer algemene zin vormt het M.I.P. een uitgangspunt voor
het beleid van de drie overheden ten aanzien van monumentenzorg,
stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening. Het kan dienen als
materiaal voor publicaties in zowel toeristische als
wetenschappelijke sfeer. Zeker niet in de laatste plaats kan dit
onderzoek bijdragen aan de kennis van en de waardering voor ons
cultureel erfgoed.

mr. D.H. Kok
Lid van Gedeputeerde Staten van
Utrecht
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VERANTWOORDING

Dit rapport verschijnt in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht. Het betreft de gemeente
Rhenen, die deel uitmaakt van het inventarisatie-gebied
'Utrechtse Heuvelrug'.
De opzet, indeling en gevolgde methodiek zijn in globale zin
conform de richtlijnen, die door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zijn opgesteld. Op enkele punten is er sprake van
een aanvulling of uitbreiding. Zo is er relatief meer aandacht
besteed aan de occupatie en de ruimtelijke ontwikkeling in de
periode vóór 1850. Een vergelijkbare uitbreiding betreft de
objectinventarisatie zelf. De inventarisatie behelst ook de
beschrijving en documentatie van cultuurhistorisch waardevolle
objecten uit de periode vóór 1850, inclusief de reeds beschermde
monumenten.
Het rapport bestaat uit twee delen: deel A geeft een beschrijving
van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling in drie perioden (vóór
1850, 1850-1940, 1940-heden) en deel B bevat de eigenlijke
inventarisatie. Hoofdmoot van deel B vormt de objectinventarisatie. Daaraan voorafgaand worden achtereenvolgens
beschreven de stedebouwkundige typologie, de gebieden met
bijzondere waarden, de archeologische terreinen (volgens opgave
R.O.B.), de historisch-landschappelijke elementen en de
bouwkundige typologie.
Als bijlage treft U aan een alfabetische adressenlijst van alle
opgenomen objecten, zowel die van vóór 1850 als die uit de
periode 1850-1940, inclusief de reeds beschermde rijksmonumenten.
Bij ieder adres is het bouwtype vermeld alsmede een voorselectie
in drie categorieën. Op basis van een aantal criteria is aan het
MIP deze nadere selectie toegevoegd om binnen de brede inventarisatie een gedifferentieerd monumentenbeleid te kunnen voeren:
categorie 1 bevat de meest waardevolle panden en kan een
uitgangspunt zijn voor de selectie op rijksniveau. Tevens zijn
dit de potentiële gemeentelijke monumenten, die aangevuld kunnen
worden met objecten uit categorie 2, zeker wanneer deze zich in
gebieden met "bijzondere waarden" bevinden. Categorie 3 zijn
objecten die enige cultuur-historische waarde bezitten en van
ondersteunende betekenis zijn, met name binnen de genoemde
gebieden. Deze objecten zijn niet "zwaar" genoeg voor een
stringente bescherming maar dienen eerder betrokken te worden bij
het ruimtelijkordeningsbeleid en het welstandstoezicht.

Drs. R.K.M. Blijdenstijn,
Projectleider MIP,
Provincie Utrecht.
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1 INLEIDING (afb.1)

De gemeente Rhenen ligt in het zuidoosten van de provincie
Utrecht en telt zo'n 17000 inwoners. De gemeente hoort bij de
regio Utrechtse Heuvelrug van het Monumenten Inventarisatie
Project (afb. 1 ) .
Het grondgebied van Rhenen strekt zich uit van de
uiterwaarden van de Rijn, over de naar het zuidoosten steeds
smaller wordende Heuvelrug, tot in het aan de Gelderse Vallei
grenzende gebied. De twee belangrijkste woonkernen in de
gemeente, Rhenen en Eist, liggen aan de Rijn. Een derde, veel
kleinere kern, Achterberg, ligt iets ten noordoosten van Rhenen
op de overgang van Heuvelrug naar Gelderse Vallei.

Afb. 1. Gebiedsindeling van het Monumenten Inventarisatie
Project.

2 BODEMGESTELDHEID EN AFWATERING

Bodemgesteldheid (afb. 2)
De bodemgesteldheid van een groot deel van het grondgebied van de
gemeente Rhenen wordt bepaald door de in de ijstijd opgestuwde
heuvelrug. De bodem bestaat hier uit grof, grindhoudend zand. Aan
weerszijden wordt de heuvelrug begrensd door lager gelegen
gebieden. Aan de zuidwestzijde gaan de afzettingen van de
heuvelrug over in rivierklei-afzettingen: grotendeels de huidige
uiterwaarden. De stuwwal vormt tussen Eist en Rhenen een
natuurlijke barrière voor de Rijn. Als gevolg van uitschuring
door de Rijn is de flank van de heuvelrug hier vrij steil. Onder
aan de stuwwal zijn de uiterwaarden gevormd door afzetting van
zand en klei in de bedding van de Rijn. Het ten,noorden van de
heuvelrug gelegen gebied maakt in bodemkundig opzicht deel uit
van de Gelderse Vallei. Aan de oppervlakte liggen dekzanden,
omdat in de periode na de Middeleeuwen het veen, dat een groot
deel van dit gebied bedekte, is afgegraven (zie verder 3.3.2).
De engen, de oude bouwlanden van Rhenen en Eist, die in een
langgerekte strook aan de zuidflank van de heuvelrug waren
gelegen, zijn ten gevolge van na-oorlogse overbouwing nog slechts
voor een deel herkenbaar.
Afwatering
Dankzij de hoge ligging van de meeste gronden heeft een groot
deel van het Rhenense grondgebied een natuurlijke afvloeiing van
het water via de bodem. Het lager gelegen noordelijke gebied
loost op het Valleikanaal, dat in de jaren 1937-1949 is
aangelegd; daarvoor vond lozing plaats op de Bisschop Davidsgrift
(zie 3.3.2).
De buitendijkse gronden wateren direct af op de Rijn.

Afb. 2. Globale bodemkaart van Rhenen en omgeving.
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3 OCCUPATIE EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING TOT 1850

3.1 VROEGE BEWONING
Getuige een aantal bodemvondsten vond reeds in de prehistorie
bewoning plaats op het grondgebied van de huidige gemeente
Rhenen. De oudste vondsten dateren uit het Paleolithicum. Ook uit
de daarop volgende perioden zijn sporen of artefacten bewaard
gebleven. In het Neolithicum, de Bronstijd en de Ijzertijd werden
grafheuvels aangelegd, waarvan een aantal nu nog aanwezig is (zie
Deel B, 3.1). Ook van complexen Celtic Fields of raatakkers uit
de Ijzertijd zijn sporen bewaard gebleven, bij Eist en Remmerden
(idem). De akkercomplexen bestonden uit veldjes van 35 a 40 meter
in het vierkant, omgeven door walletjes.
Over de Romeinse tijd is vrijwel niets bekend, vermoedelijk
vond er wel enige bewoning plaats. De Rijn vormde echter de grens
van het Romeinse Rijk en uitgebreide nederzettingen op de
noordoever (buiten het rijk dus) werden uit militaire
overwegingen tegengegaan.

3.2 ONTGINNING
Na de ontvolking van de 5de en 6de eeuw nam in de periode daarna,
met name in de Karolingische tijd (750-900) de bewoning weer toe.
Er ontstonden nieuwe woonplaatsen, vaak op de plaats van vroegere
en de oppervlakte cultuurgrond groeide als gevolg van nieuwe
ontginningen. Op bewoning op Rhenens grondgebied in deze periode
wijst onder andere het frankische grafveld op de Koerheuvel, het
grootste vroeg-middeleeuwse grafveld in Europa. Van de
bijbehorende nederzetting(en) is nog niets terug gevondeen.
De ontginners vormden kleine agrarische gemeenschappen die in
hoge mate zelfvoorzienend waren. Het landbouwsysteem was
gebaseerd op een gemengde agrarische bedrijfsvoering. Dit hield
in dat ieder bedrijf over bouwland beschikte en daarnaast vee
bezat.
De terreingesteldheid van de Utrechtse Heuvelrug bood
beperkte mogelijkheden tot het aanleggen van bouwlanden. De
hogere terreingedeelten waren ongeschikt om als akkerland te
benutten. Slechts een langgerekte zone middelhoge gronden langs
de flanken van de stuwwallen was hiertoe geschikt. Hier werden de
bouwlanden aangelegd en ontstonden na verloop van tijd de dorpen,
zoals Rhenen aan de zuidflank van de Heuvelrug, en Achterberg aan
de andere kant van de ter plaatse smalle stuwwal.
Met de toename van de bevolking werden door de eeuwen heen
delen van de gemeenschappelijke heide en broekgronden (de
meentgronden) ter ontginning uitgegeven, waardoor een toename
plaatsvond van de oppervlakte bouwland.
De venen op de overgang naar de Vallei werden op extensieve
wijze benut als weiland en om er turf te steken. Ook deze grond
was in gemeenschappelijk gebruik bij de 'buren' (rechthebbenden)
van Amerongen, Rhenen, Eist en Ginkel. Vanaf de 12de eeuw gingen
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deze gronden over in particuliere handen. Een uitzondering vormde
een deel van de Rhenense gemene grond ter plaatse, dat in 1315
overging naar de inwoners van het buurtje De Dijk bij Achterberg.

A.

/

Elsterberg

Gemeentewapen van Jlhenen
A.K.VIMK DEL.

Afb. 3. Schetskaart van Rhenen en omgeving door Dr. A.K. Vink.
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3.3 GRONDGEBRUIK

3.3.1 Agrarisch grondgebruik
bouw- en weiland
Na het jaar duizend kwam in het grondgebruik het accent steeds
sterker op akkerbouw te liggen. In deze periode ontstonden grote
akkercomplexen, in Utrecht stonden deze bekend als 'eng'. (De
term es wordt gebruikt als algemene benaming voor deze
bouwlanden.)
Het dichtst bij de bebouwing lagen de bouwlanden. De hogere
delen van de Heuvelrug waren ongeschikt om als hooiland of
bouwland gebruikt te worden; ze bestonden voornamelijk uit bos en
heide en werden gebruikt voor extensieve beweiding (schapen) en
om plaggen en hout te winnen. Lagere gebiedsdelen, werden benut
als hooiland of weiland. In oppervlakte nam de heide verreweg de
eerste plaats in. De oppervlakte bouwland bedroeg veelal niet
meer dan 10 % van het totale grondgebied.
De oudste middeleeuwse bouwlanden van Rhenen liggen ten
noorden, oosten en westen van de stad op de Donderberg, de
Koerheuvel, de Lijsterseng, de Domineesberg, de Bruine Eng en de
Eng (zie afb. 3 ) .
In de 18de eeuw trad mogelijk een inkrimping op van het
akkerareaal. Op de engen van Rhenen en die bij Remmerden stonden
schaapskooien. Dit kan erop wijzen dat men akkerland heeft
omgezet in weiland. De oorzaak is wellicht uitbreiding van de
schapenhouderij terwille van de mest voor de tabaksteelt.
Om de vruchtbaarheid van de akkers op peil te houden werd,
naast het toepassen van andere vormen van bemesting, al vroeg de
methode van het opbrengen van stalmest (met heideplaggen
vermengde mest), de zogenaamde potstalbemesting toegepast. Deze
bemestingstechniek leidde op den duur tot een aanzienlijke
ophoging van het bouwland.
In 1815 was het grondgebruik als volgt: 565 morgen bouwland
(1 morgen=0,85 ha), 70 weiland, 80 hooiland in de uiterwaarden en
450 op de heuvelrug en de overgang naar de Gelderse Vallei, van
'zeer slegte kwaliteit', 150 akkermaalshout, 2500 heide en 50
veengronden. Het bouwland leverde rogge, boekweit, erwten en
witte bonen, tabak en aardappelen. Het akkermaalshout werd niet
verhandeld, 'vermits hetzelve in de gemeente verbruikt' werd.
(Utrecht in 1815, p.96).
bos en heide
De bossen en de heide bleven in de Middeleeuwen als woeste grond
veelal eigendom van de landsheer, later kwamen ze aan de Staten.
Omstreeks 1580 viel ook het Eister bos, dat voor een klein deel
binnen het grondgebied van het huidige Rhenen was gelegen, toe
aan de Staten van Utrecht; aldus kwam de naam 'Statenbosch' op.
In 1722 kwamen 'de soo genaamde Staatenbosschen, geleegen achter
Eist tusschen Amerongen en Rhenen' in bezit van de douairière van
de graaf van Athlone.
Het beheer van de bossen bleef door de eeuwen heen problemen
opleveren. Het bos stond voortdurend onder een zware
gebruiksdruk.
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In 1815 (zie hierboven) besloegen heldegronden het grootste
deel van het areaal: 2500 morgen. Van herbebossing, die in andere
delen van de Heuvelrug in de tweede helft van de 18de eeuw begon
op te komen, was in Rhenen nog geen sprake.
Tabaksteelt
Aan het begin van de 17de eeuw werd de teelt van tabak in ons
land geïntroduceerd. Al direct vormde Amersfoort met omgeving een
belangrijk centrum van deze teelt. Binnen de provincie Utrecht
ging men ook in Rhenen en omgeving (Amerongen, Eist en Leersum)
tabak verbouwen. Rhenen en Amersfoort werden belangrijke plaatsen
voor de tabakshandel. Na een eerste bloeiperiode in de tweede
helft van de 17de eeuw trad daarna een stabilisatie in de
tabaksteelt in. De jaren rond 1840 gaven weer een toename te zien
in het gebied rond Amerongen, Leersum en Rhenen.
De tabakscultuur werd als tuinbouw bedreven. Om een goede
opbrengst te verkrijgen, moest de grond sterk bemest worden. Het
meest werd schapenmest gebruikt. Telers in Rhenen kochten mest in
de Betuwe en zelfs in Zeeland. Vanwege de hoge eisen aan de
bodemgesteldheid was de teelt sterk geconcentreerd in de
overgangszone van laag naar hoog, waar de bouwlanden, de engen,
waren gesitueerd. Delen van de engen werden omgezet in
tabaksland. De nog aanwezige tabaksschuren liggen ook in de
overgangszone (zie Inventarisatie tabaksschuren Rhenen,
gemeentewerken Rhenen, 1982).

3.3.2 Delfstoffenwinning
Kleiwinning
In de uiterwaarden langs de Rijn werd reeds in de 16de eeuw klei
gegraven voor de steenfabricage. De schaal waarop gegraven werd
bleef echter klein. Tot in de 19de eeuw is er slechts sprake van
enkele 'steenovens'.
Vervening
Door de Utrechtse bisschop David van Bourgondië (1456-1496) werd
de ontsluiting van de Rhenense en Ameronger venen aan de
noordzijde van de Heuvelrug, op de overgang naar de Gelderse
Vallei, ter hand genomen. Ten behoeve van de veenexploitatie en
om de waterstaatkundige toestand te verbeteren liet hij een
afvoerkanaal graven, de naar hem genoemde Bisschop Davidsgrift.
Bij de aanleg werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van al bestaande
afvoerkanalen. De vaart waterde naar de Rijn af via de al
bestaande Grebbesluis. Aan de westzijde van de Grift werd de
zogenaamde Veendijk aangelegd als trekpad voor turfschepen en ter
bescherming tegen afstromend water uit de oostelijke, Gelderse
gebieden. De onderneming van bisschop David liep echter op een
mislukking uit, vooral als gevolg van de Stichtse burgeroorlog
(1481-1483), waar ook de hertog van Gelre zich mee bemoeide.
In de 16de eeuw werd de turfgraverij in de Rhenense venen
hervat. In 1546 werd begonnen met het herstel (uitbaggeren,
e.d.), het verlengen en het verbeteren (het aanleggen van
schutten) van de Bisschop Davidsgrift. Ook de Grebbesluis werd
vernieuwd. Het doel van de werken was de Grift bevaarbaar te
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maken en de turfwinning in het aangrenzende veengebied mogelijk
te maken. Hierna werd de vervening aangepakt. Zo bijvoorbeeld het
veen (de meent) van de Buren van de Dijk bij Achterberg, dat men
in 1591 begon af te graven.
Na de vervening werd de aan de oppervlakte gekomen
(zand)grond in gebruik genomen als bouw- en weiland.

3.4 INFRASTRUCTUUR

3.4.1 Vegen
Aan de zuidzijde van de Heuvelrug ligt de belangrijke hoofdweg
vanaf Rhenen via Amerongen en Zeist naar De Bilt. Deze weg maakte
deel uit van een reeds in de 10de eeuw bekende handelsweg tussen
Keulen en Utrecht, de 'via regia' (koningsweg) genaamd (zie ook
3.5.2).
Begin 19de eeuw ging deze weg deel uitmaken van een landelijk
net van rijkswegen als 'groote weg der 1ste klasse no. 6' (van 's
Gravenhage naar de Pruisische grens.
De overige wegen waren slechts van lokaal of interlokaal
belang. Interlokale wegen waren de weg van de Grebbe (aansluiting
op de hoofdweg) over Achterberg, langs de noordoost-flank van de
heuvelrug (Kunerenweg, later Cuneraweg) en aansluitend op de
Kerkweg naar Veenendaal, en de weg vanuit Eist die eveneens op de
Kerkweg uitliep. Ook vanuit Rhenen liep een weg, voor een deel
evenwijdig aan de Kunereweg die aansloot op de Kerkweg. Het
eerste deel van de weg (nu de Oude Veenendaalseweg) heette in de
14de/15de eeuw Runderweg en was mogelijk een weg waarlangs vee
werd gedreven van Rhenen naar de Achterbergse meent (Van Iterson,
1960, p. 47). Lokale wegen waren bijvoorbeeld de paden die vanuit
Eist en Remmerden als schaapsdrift naar de heidegebieden op de
Heuvelrug liepen. Deze wegen liepen min of meer parallel aan
elkaar en stonden haaks op de weg Rhenen-Utrecht.

3.4.2 Water
Aan de zuidzijde vormt de Rijn de grens van de gemeente Rhenen.
Hoewel de rivier als scheepvaartverbinding steeds van betekenis
is geweest (met name na de aanleg van het Pannerdens Kanaal in de
18de eeuw, waardoor de afvoer van de Rijn veel groter werd),
heeft hij niet veel invloed gehad op de stad Rhenen en het
aangrenzende gebied na de 16de eeuw (zie verder 3.5.2).
In het noorden en noordoosten werd het grondgebied van Rhenen
doorsneden door de Bisschop Davidsgrift (nu het Valleikanaal). De
vaart diende ter afwatering en werd benut voor het transport van
turf naar de Grebbesluis. Via deze sluis stond de vaart in
verbinding met de Rijn.

15

3.4.3 Dijken
Rijndijk
In de 11de eeuw was men begonnen met de aanleg van voorkades
langs de rivieren. In de 13de eeuw kwam een aanzienlijke
versterking van de kades langs de Rijn tot stand. Op verzoek van
Floris IV, graaf van Holland, werd de dijk in 1234 verzwaard. De
dijk uit 1234 kan worden beschouwd als de grondslag voor de
huidige Noorder-Rijndijk. In de loop der eeuwen is het geregeld
nodig geweest de dijk te verzwaren en op te hogen.
Slaperdijk
Ten gevolge van de veenafgravingen in de streek rondom Veenendaal
was het maaiveldniveau in de Gelderse Vallei sterk gedaald. Het
gebied was daardoor kwetsbaar geworden voor overstromingen. Bij
doorbraak van de Grebbedijk (Rijndijk) tussen Amerongen en Rhenen
zou een groot deel van de Gelderse Vallei blank komen te staan.
Na een doorbraak van de Grebbedijk in 1651 werden er
beschermende maatregelen genomen en werd in 1652 de zogenaamde
Slaperdijk, als een tweede verdedigingslinie tegen het water,
aangelegd. Vanaf de Heuvelrug liep de Slaperdijk op de grens van
Amerongen en Rhenen naar het noordoosten, via Fort de Roode Haan
tot aan het hoger gelegen Emmikhuizen; aan de zuidoostzijde
vervolgde de dijk zijn loop oostwaarts via een traject ten zuiden
van Renswoude.
Het op de grens van Amerongen en Rhenen gelegen deel van de
Slaperdijk is nog gaaf en als zodanig herkenbaar.
Veendijk
zie 3.3.2

3.4.4 Militaire infrastructuur
In 1629, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden plannen gemaakt
om een extra verdedingingslinie aan te leggen vóór de Hollandse
Waterlinie. De Staten van Utrecht besloten tegen de Spaanse
troepen een 'retrenchement of wal te doen maken van af de Grebbe
tot aan de Zuiderzee'. Dit eerste plan voor de aanleg van een
'grebbelinie' werd niet gerealiseerd.
In 1741 werd wederom een plan opgesteld om te komen tot een
verdedigingslinie in de Gelderse Vallei. Tussen 1742 en 1755
werden diverse werken uitgevoerd, die samen de Grebbelinie
vormden. In 1785/86 werden enkele nieuwe werken aangelegd. Bij de
Grebbesluis, aan de voet van de Grebbeberg, werden eveneens
verdedigingswerken aangelegd.
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3.5 NEDERZETTINGEN

3.5.1 Het domeinstelsel
Delen van de Heuvelrug waren in de 10de eeuw als grootgrondbezit
in handen van enkele Utrechtse kerkelijke instellingen, en van
Duitse kloosters als Werden (aan de Ruhr), Deutz (bij Keulen) en
de abdij van Fulda. Het grootgrondbezit werd beheerd door middel
van het domeinstelsel. Het domein (villa) was in het ideale geval
in tweeën verdeeld. Het vroonland werd door de domeinheer (meier)
vanuit een centraal gebouw, de vroonhof (curtis), geëxploiteerd.
Daarnaast was een deel van het domeinland als tijnshoeven
uitgegeven aan boeren.
Domeinen hebben onmiskenbaar bestaan in Amerongen, Doorn,
Zeist, Soest, Rhenen en Remmerden. De abdij van Fulda bezat in de
2de helft van de 8ste eeuw goederen in de villa Rimbrahtes
(Remmerden). Werden ontving in 855 goederen in de villae Laar,
Rhenen en Remmerden. Bij Laar (in de buurt van Achterberg) ging
het om voormalig koningsgoed: bezit van de frankische koning. Dat
is eveneens vermoedelijk het geval bij de goederen die graaf
Balderik en gravin Adela in 1003 schonken aan de abdij van Deutz.
De goederen ressorteeren onder de curtis Randwijk (Overbetuwe) en
betroffen onder andere de villa Rhenen. Deutz deed de goederen in
1256 over aan de graaf van Gelre. De nederzetting Rhenen is
ontstaan op grond die aan Deutz toebehoorde. De villa lag
mogelijk ter plaatse van het gebied dat nu globaal begrensd wordt
door Weverstraat, Molenstraat, Bontekoestraat en Koningstraat.

3.5.2 Rhenen
Rhenen was aanvankelijk een weinig belangrijke nederzetting langs
de handelsweg Keulen-Utrecht, ook wel de via regia of koninklijke
weg genoemd. Eist lag ook aan deze weg. In de buurt van Rhenen,
aan de Dijk te Achterberg, stond het rond 1160 gestichte
bisschoppelijke kasteel Ter Horst (afgebrand 1527, slechts
grondsporen bewaard gebleven), terwijl mogelijk in de 11de eeuw
een walburcht, met als functie vluchtburcht, werd aangelegd op de
zuidpunt van de Grebbeberg. Wellicht trokken de toenmalige graaf
Balderik en gravin Adela zich hier in tijden van gevaar terug.
De situatie veranderde in de late Middeleeuwen. Rond 1200
kwam Rhenen, tot dan toe aan een nevenarm van de Rijn gelegen,
door verlegging van de bedding aan de hoofdstroom te liggen
(daarna begon de huidige uiterwaard aan te groeien). Dit bracht
met zich mee dat de belangrijke bisschoppelijke watertol naar
Rhenen werd verplaatst. Omdat passerende schepen bij de tol voor
anker moesten gaan, werd Rhenen aantrekkelijk als handelsplaats.
Vanaf de Rijn groeide een handelswijk langs de Kruisstraat, die
haaks stond op de Weverstraat (afb. 4 ) . Nabij de Kruisstraat
lagen de markt met raadhuis en de al rond 1016 vermelde
(Cunera)kerk. Aan de Rijn werd een tolhuis, een stenen toren met
daarachter een gebouw, opgericht. De toltoren werd opgenomen in
de latere omwalling (nu herinnert er nog een laag bastion vlakbij
de Cunerakerk aan dit gebouw). Reeds in de 13de eeuw werd Rhenen
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versterkt met een omwalling met palissaden. In 1346, ten tijde
van bisschop Jan van Arkel werd de omwalling uitgebreid, waarbij
stenen muren en poorten werden opgetrokken. Tussen circa 1230 en
1258 kreeg Rhenen stadsrechten. Vrij snel na het stadsrecht zal
het marktrecht (een weekmarkt en twee jaarmarkten) verleend zijn,
dat in 1552 nog vermeerderd werd met het recht van paardenmarkt.
In 1403 werden de stadsrechten bevestigd door de Stichtse
landsheer, bisschop Frederik van Blankenheim.
Als gevolg van de ligging in het Stichts-Gelderse grensgebied
ondervond Rhenen bij tijd en wijle schade van krijgshandelingen.
In 1400 werd de stad door Steven van Lienden zelfs geheel
afgebrand. Volgens de overlevering bleven slechts de kerk en de
Duitse Orde-commanderij over.
Weinig is bekend over de stedelijke economie in de 13de tot
en met de eerste helft van de 15de eeuw. Er werden markten
gehouden in de stad, er was een aantal gilden en ook de
bedevaartgangers, die naar de Cunerakerk kwamen, zorgden voor
inkomsten. In 1293 is sprake van Lombarden, kredietgevers, wat
wijst op handelsaktiviteiten e.d. Vanaf circa 1350 was er een
veer over de Rijn. De bisschoppelijk aktiviteiten: de tol en de
tussen 1364 en 1392 gestichte munt, zullen de economische
ontwikkeling verder gestimuleerd hebben.
In de tweede helft van de 15de eeuw werden de bisschoppelijke
munt en de watertol van Rhenen echter naar Wijk bij Duurstede
verplaatst. Daarmee werd aan de stad een belangrijke economische
pijler ontnomen. In de 16de eeuw kwam bovendien een einde aan het
strategische belang van Rhenen als oostelijk vestingstad van het
Sticht, toen Karel V landsheer van alle noordelijke Nederlanden
werd. Modernisering van de verdedigingswerken rondom de stad
bleef daardoor in de 16de eeuw achterwege. Voor de stedelijke
economie bleef de positie van Rhenen als pelgrimsoord -in verband
met de Cunera-legende- van belang.
De stad is afgebeeld op een kaart van Jacob van Deventer uit
circa 1560 (afb. 5 ) . Duidelijk is te zien dat Rhenen op dat
ogenblik een vrij kleine stad aan de Rijn is, bestaand uit
slechts een handvol straten. De oudste straten, al in het preurbane stadium aanwezig (zie Van Iterson, 1960, p. 104 e.v),
zijn: de Weverstraat, de Koningstraat, de Kruisstraat, de
Visserstraat en een deel van de Herenstraat. De oude Koningstraat
(nu Weverstraat) was onderdeel van de oude via regia (dit is niet
de huidige Koningstraat die pas in 1820 zo genoemd is), waaraan
ook de Markt met het raadhuis en de eerste kerk waren gesitueerd.
De Markt is wellicht na de verwoesting van 1400 in westelijke
richting iets vergroot.
Bij aanleg van de omwalling werd de doorgaande route, weer de
oude via regia (nu Weverstraat), verlegd naar de Herenstraat
tussen de Berg- en de Utrechtsepoort.
De Kruisstraat (nu Rijnstraat) bestond eveneens al in het
pre-urbane stadium als handelsstraat met een situering op
Weverstraat en Rijn. De Visserstraat (nu Zuidwal) was een
vissersbuurtje ten zuiden van de via regia, en hiermee verbonden
door de Puttersteeg (nog aanwezig) en de Kamperfoeliesteeg
(verdwenen). De Herenstraat, tussen Utrechtsepoort en
Molenstraat, vormde met de Molenstraat oorspronkelijk een deel
van de Horstweg: de weg die het slot de Horst met de via regia
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Situatieschets der stad Rhenen. Dr. A. K. Vink.
i. Middeleeuwse Kerkstraat, later Doodstraat, daarna Torenstraat. - 2. Het zuidelijk
gedeelte der Kruisstraat, thans Rijnstraat. - 3. Koningstraat, thans Weverstraat. 4. Westelijk gedeelte der Herenstraat, in de middeleeuwen Overstraat. - j . Molenstraat, oorspronkelijk Horstseweg. - 6. Koningstraat, voor 1800 zonder naam. 7. Kerkstraat, aangelegd in de 16e eeuw. - De Visserstraat heet thans Zuidwal. a. Onderaardse gang van het ie Agnietenconvent naar de kerk. b. Onderaardse gang
van het 2e Agnietenconvent naar het Bouwhuis.
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Afb. 4. Situtieschets van de stad Rhenen (dr. A.K. Vink)
Afb. 5. Rhenen rond 1560, kaart van Jacob van Deventer.
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verbond. Door de aanleg van de stadswal werd de Horstweg
doorsneden en het doorgaande deel werd omgelegd naar de Bergpoort
(nu Oude Dijkstraat).
Ook de stedelijke straten (ontstaan na aanleg van de
omwalling) zijn op de kaart aangegeven: de straten tussen de
omwalling en de Herenstraat en tussen de Herenstraat en de
Weverstraat. Tussen de Herenstraat en de omwalling liggen de
Kloostersteeg, de Hofsteeg en de Servetsteeg (alledrie later
omgedoopt in -straat) en de Grutterstraat. Tussen de Wever- en de
Herenstraat is de Torenstraat aangelegd, en een aftakking van de
Kruisstraat (nu Kerkstraat). De overige, na de omwalling
aangelegde straten zijn de Muntstraat, tussen de Herenstraat en
de Molenstraat, en de Gasthuisstraat, tussen de Koningstraat en
de Kerkstraat.
Ook de belangrijkste gebouwen in de stad zijn op de kaart
aangegeven: de Cunerakerk, het Agnietenconvent, de toltoren met
het tolhuis, de commanderij van de Duitse orde, het stadhuis op
de Markt, de Gasthuiskerk en het huis Trappenburg (wellicht het
oude hoofdgebouw van de vroegere curtis ter plaatse). De
Cunerakerk (waarvan rond 1016 voor het eerst sprake is) is
gebouwd tussen 1492 en 1531. Het is de laaste grote, in gothische
stijl gebouwde kerk in Nederland. Het Agnietenconvent wordt voor
het eerst aan het eind van de 14de eeuw vermeld. Rond 1470 is het
klooster vernieuwd (ter plaatse is later het huis van Frederik
van de Palts gebouwd, zie hieronder). De commanderij is in de
13de eeuw gesticht (het pand van de orde heeft tot in de 19de
eeuw bestaan).
Op een plattegrond van rond 1600 (afb. 6) is de stad vrijwel
identiek aan die op de kaart van Van Deventer. In de
Tachtigjarige Oorlog heeft Rhenen geen rol gespeeld, de
vestingwerken zijn in de 16de eeuw niet gemoderniseerd en ook in
de 17de en 18de eeuw zou dat niet gebeuren. Hoewel de stad in
politiek opzicht van enig belang was: als een der vijf steden van
het Sticht vertegenwoordigd in de provinciale Staten, bleef de
economische betekenis vrij beperkt. De stad was niet meer dan een
verzorgingscentrum voor de onmiddellijke omgeving. Wel trachtte
de stedelijke overheid in de 17de en 18de eeuw het economisch
leven te stimuleren door de oprichting van nieuwe gilden:
kleermakers (1604), bakkers (1757), e.a., veel resultaat had het
niet.
Ook een kaart uit 1740 laat zien dat de stedelijke structuur
geen wijzigingen heeft ondergaan (afb. 7 ) . Op de kaart is ook het
zogenaamde Koningshuis aangegeven. De verdreven vorst Frederik
van de Palts wilde graag in Rhenen wonen. De Utrechtse Staten
lieten, om aan deze wens tegemoet te komen, het oude
Agnietenconvent afbreken en boden Frederik de grond aan. De
Haagse stadsarchitect Barthold van.Bassen bouwde er een
renaissance-huis, dat in 1632 voltooid werd. Frederik overleed
spoedig, het huis werd nog een tijdlang bewoond door zijn weduwe
Elisabeth Stuart. Daarna stond het meestentijds leeg tot het in
de Franse tijd (als bezit van de Engelse koning) werd gesloopt
In 1815 woonden er 2177 mensen in de gehele gemeente Rhenen,
er stonden 420 huizen. Er was een redelijk aantal ambachtslieden:
5 timmerlieden, een wagenmaker, 3 smeden, een koperslager, 4
metselaars, 6 bakkers, 8 kleermakers en 6 schoenmakers. Daarnaast
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Afb. 7. Vogelvluchtplattegrond van Rhenen circa 1600.
Afb. 8. Kaart van Rhenen uit circa 1740.
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Afb. 9. Kadastraal minuutplan van Rhenen uit circa 1820.
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was er een leerlooierij. De ambachtslieden produceerden voor de
lokale behoefte: Rhenen en omgeving. De geregelde scheepvaart
bestond uit een beurtschip op Utrecht, en één op Rotterdam
(Utrecht in 1815, p. 94-96). Van meer stedelijke bedrijvigheid:
verzorging van een groter gebied, speciale functies, was geen
sprake meer.
Op de kadastrale minuut uit circa 1820 (afb. 8) is Rhenen een
kleine stad met enkele, in de buurt van de Rijn gelegen
dichtbebouwde straten. Vooral aan de stadsrand liggen nog vrij
grote onbebouwde stukken grond. De huizen aan de Heerenstraat,
die het midden van de stad doorsnijdt, hebben tuinen tot aan de
(inmiddels droge) gracht. Het kaartbeeld maakt duidelijk dat de
stedelijke ruimte binnen de 14de eeuwse omwalling slechts voor
een deel is ingevuld.
In 1840 werden de oude stadspoorten gesloopt en de omwalling
voor een deel opgeruimd. De wallen werden in een wandelpark
herschapen.
In 1844 telde Rhenen 1463 inwoners, er stonden 228 huizen in
de gemeente. Er waren rond 1850 slechts zes bedrijven van enige
omvang, waaronder een steenfabriek en een bierbrouwerij.

3.5.3 Eist en Achterberg
Ook in Eist was er sprake van kerkelijk bezit, in de tweede helft
van de 8ste eeuw bezat de abdij van Fulda hier vermoedelijk drie
hoeven. Van dit bezit is verder weinig bekend. De nederzetting
Eist, mogelijk teruggaand op de genoemde hoeven, is altijd een
klein esdorp geweest op de zuidelijke flank van de Heuvelrug. De
boerderijen werden gesitueerd aan de oude via regia, nu de
Rijksstraatweg, en wat hogerop aan de later zo genoemde
Franscheweg, evenwijdig aan de eerstgenoemde weg. Een kerk of een
ander belangrijk gebouw dat enige centrumvorming tot gevolg had,
is er in Eist nooit geweest.
Aan de 'overzijde' van de Heuvelrug lagen kleine
nederzettingen als een soort van langerekte 'hoevenzwerm' in de
overgangszone van de heuvelrug naar het veengebied van de
Gelderse Vallei. De boerderijen lagen op wisselende afstanden van
een enigszins bochtige verbindingsweg. De nederzettingen in deze
zone, zoals Achterberg, kunnen worden gerekend tot de esdorpen
(of eventueel 'esgehuchten', zoals Veeneind, niet meer dan enkele
bij elkaar in de buurt liggende boerderijen). De nederzettingen
gaan over in de verspreide bebouwing aan de Cuneraweg.
Een deel van Achterberg wordt gevormd door de bebouwing aan
De Dijk. Dit buurtje is ontstaan bij de bovengenoemde uitgifte
van een deel van de Rhenense meent (zie 3.2). De grond werd
verdeeld in hoeves van 16 morgen (circa 14 ha), waarbij de
boerderijen vooraan op de kavels, langs de weg, werden gebouwd.
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3.5.4 Verspreide bebouwing
Tabakss churen
De tabaksteelt concentreerde zich op de engen. De tabak werd
gedroogd in speciaal ingerichte schuren. Deze schuren lagen
veelal direct naast het tabaksland. Op de akkerlanden ontstond
daardoor verspreide bebouwing.
In het algemeen werden voor het drogen van de tabaksbladeren
grote houten schuren gebruikt. Bijzonder van belang was een goede
ventilatie van deze schuren; kleppen die open en dicht konden
moesten daarvoor zorgen. De tabaksschuren waren veelal 30 a 35 m
lang en ongeveer 10 a 15 meter breed met grote deuren voor en
achter voor toegang van de wagens, en sleuven waardoor de lucht,
nodig voor het drogen, kon worden toegelaten. De daken waren
belegd met pannen. Soms was een gedeelte van de schuur als
woonhuis ingericht.
Zoals hierboven vermeld (3.5.3) is de grens tussen Achterberg en
de verspreide bebouwing aan de Cuneraweg niet duidelijk te
trekken. Langs de gehele weg is een betrekkelijk losse
lintbebouwing ontstaan. Onder aan de weg, bij de Grebbesluis, is
een buurtje ontstaan: de Grebbe.
Bijzondere bebouwing
In de Middeleeuwen zijn enkele kastelen of aanzienlijke huizen
gebouwd op het grondgebied van de huidige gemeente Rhenen (zie
ook deel B, 3.1). Al genoemd is het in 1527 afgebrande
bisschoppelijke kasteel Ter Horst (zie 3.5.2).
Het landgoed Prattenburg gaat terug op een boerderij. Rond
1500 bestond deze boerderij reeds. Het landgoed is nooit een
ridderhofstad geweest.
Remmerstein was in de 15de eeuw een tijnsgoed van het Duitse
Huis in de stad Rhenen (zie hierboven) en later een zelfstandig
goed. Van het huis is nog slechts een duiventorentje over.
Valkenburg, ten zuiden van Remmerstein, was een kasteel. Er
is vrijwel niets over bekend.
Stuivenes in Achterberg is een middeleeuwse woontoren,
waartegen later een boerderij is gebouwd. De woontoren is bewaard
gebleven.
Levendaal bestond al in de tweede helft van de 14de eeuw.
Vermoedelijk is het huis in de 15de eeuw versterkt met een wal en
een dubbele gracht. In 1820 is het huis afgebroken en in kleinere
vorm herbouwd.
Heimerstein ligt in Achterberg, in de buurt van Levendaal, en
dateert in oorsprong mogelijk uit het laatste kwart van de 16de
eeuw. Het huis (sinds 1927 instelling voor verstandelijk
gehandicapte jongeren) werd in 1944 door Duitse troepen
afgebrand, in 1952 kwam het huidige hoofdgebouw tot stand.
Van de huizen ging weinig invloed uit, bijvoorbeeld met
betrekking tot herbebossing. In 1815 wordt gemeld dat er zich in
Rhenen bevonden: '3 buitenplaatsen (dog geen voorname), waarvan
er maar een bewoond word.' (Utrecht in 1815, p. 94).
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4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 1850-1940

4.1 RUIMTELIJKE STRUCTUUR OMSTREEKS 1850
Op de Topographische en Militaire Kaart (blad 39, 1850) wordt een
beeld van Rhenen en omgeving in het midden van de 19de eeuw
gegeven (afb. 9 ) . Rhenen is, zoals ook uit de beschrijving van
1815 (zie 3.5.2) is gebleken een kleine stad aan de Rijn. Hoewel
de omwalling in 1840 is gesloopt heeft de stad de middeleeuwse
structuur grotendeels behouden. De overige nederzettingen:
Achterberg en Eist bestaan uit vrij geringe 'hoevenzwermen', op
de overgang van Heuvelrug naar Gelderse Vallei , resp. op de
zuidflank van de Heuvelrug. Ook in deze nederzettingen is na de
Middeleeuwen, in structureel opzicht, nauwelijks iets veranderd.
De belangrijkste wegen in het gebied zijn de weg onderlangs
de Heuvelrug, de weg over Achterberg vanaf de Grebbe in
noordwestelijke richting, en de wegen vanaf Eist en Rhenen in de
richting van Veenendaal (zie ook 3.4.1). De Rijn speelt voor het
gebied als verkeersweg en transportroute geen rol van betekenis.
Een groot deel van het Rhenense grondgebied wordt in beslag
genomen door heidevelden, met de Prattenburgsche Heide en de
Remmerdensche Heide als grootsten. De bouwlanden liggen aan de
randen van de Heuvelrug, aan de zuidkant bij Eist, Remmerden en
Rhenen en een de noordoostkant langs de Kunerenweg (nu
Cuneraweg). Op de overgang naar het Valleigebied liggen de
veenontginning van Achterberg, de Kampen (bouwland), en wei- en
hooilanden.
Aaneengesloten bos is er bij Prattenburg en boven Remmerden,
waar ook het grootste bos, het Remmersteinsche Bos, ligt.

4.2 GRONDGEBRUIK

4.2.1 Agrarisch grondgebruik
Het agrarisch grondgebruik veranderde in de periode na 1850
aanvankelijk weinig. Het landbouwsysteem op de engen bleef
voorlopig intact, de heidevelden waren nog steeds nodig voor het
weiden van schapen en het steken van plaggen. De schapenhouderij
was van groter belang dan de rundveehouderij, die vooral
plaatsvond in de overgangszones. Toch vond er al enige ontginning
plaats, in 1853 werd een begin gemaakt met het ontginnen van
heide voor de tabaksvelden van de Plantage Willem III.
De landbouwcrisis die in de jaren '70 van de 19de eeuw
uitbrak had aanvankelijk minder grote gevolgen dan in sommige
andere delen van het land. Van meer invloed was aan het eind van
de 19de eeuw de invoering van de kunstmest, die een einde maakte
aan de noodzaak van het in stand houden van de woeste grond. Niet
alleen onder invloed van de kunstmest aan het eind van de 19de
eeuw veranderde het boerenbedrijf; ook mechanisatie droeg daar
aan bij.
Met de heide-ontginningen, hetzij als bos- hetzij als
agrarische ontginningen, nam het aantal schapen af en het aantal
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Afb. 9. Fragment van de Topographische en Militaire Kaart uit
1850.

26

runderen en varkens toe. Ook in de lagere delen van het gebied,
waar als gevolg van de landbouwcrisis de veehouderij de teelt van
graan en andere gewassen verdrong, was dat het geval.
Schaapskooien verdwenen, stallen en varkenskotten namen hun
plaats in.
Tabaksteelt
De tabaksteelt werd na 1850 nog uitgebreid en de verwerking werd
fabrieksmatig aangepakt. In Rhenen en vooral in Veenendaal,
allebei plaatsen dichtbij de tabaksvelden en waar bovendien enig
arbeidersreservoir was, werden sigarenfabrieken gebouwd.
Er kwam echter steeds meer concurrentie van buitenlandse
tabakssoorten, de Heuvelrugse had bovendien te kampen met
wisselende kwaliteit en onzekere oogsten onder invloed van het
klimaat. In de Eerste Wereldoorlog was er, als gevolg van
moeilijke import van buitenlandse tabak, een opleving. Ook
gedurende de Tweede Wereldoorlog was er een kleine opleving
Daarna verdween de teelt echter definitief.

4.2.2 Bos
Uit de topografische kaarten van na 1850 is af te leiden dat in
de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20st het
bosareaal in de gemeente Rhenen aanzienlijk toenam. Op de kaart
1:25000 uit 1912 is te zien dat de Remmersteinsche en de
Prattenburgsche bossen sinds 1850 meer dan verdubbeld zijn. Rond
1940 waren de (productie)bossen gegroeid tot een aaneengesloten
gebied van Amerongen in het westen tot Rhenen in het oosten.
Wellicht is de bebossing geschied op initiatief van de
landgoedeigenaren (van Prattenburg en Remmerstein), de literatuur
geeft hier echter geen uitsluitsel over.

4.2.3 Delfstoffenwinning
Al vóór 1850 werd er klei gewonnen in de uiterwaarden bij Rhenen
(zie 3.3.2). In 1860 werkten er in de steenbakkerij 16 arbeiders
(10 mannen, 2 vrouwen en 4 kinderen), in 1896 was dit aantal
opgelopen tot 23 (18 mannen en 5 vrouwen). In 1900 kwam er een
tweede steenfabriek bij, de nog bestaande kalkzandsteenfabriek,
met 22 arbeiders. Al met al bood de steenbakkerij werk aan een
relatief gering aantal mensen. Ter vergelijking, de
sigarenfabrieken gaven in 1896 werk aan 170 mensen.
Rond 1912 waren er 4 steenfabrieken: 1 bij Remmerden, 2 bij
Rhenen, en 1 onderaan de Grebbeberg in de Blauwe Kamer. De
fabrieken bij Remmerden en Rhenen waren via een aansluitspoor
verbonden met de tramlijn Zeist-Arnhem.
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4.3 INFRASTRUCTUUR

4.3.1 Vegen
Het in 3.4.1 geschetste wegenpatroon onderging in de periode na
1850 weinig wijziging. Al kwamen er nauwelijks nieuwe
verbindingen bij, de wegen zelf veranderden wel: steeds meer
wegen werden verhard, en, in verband met de opkomst van het
autoverkeer in de 20ste eeuw, verbreed.

4.3.2 Water
Het waterverkeer over de Rijn speelde voor Rhenen nauwelijks een
rol. Transport van personen en goederen vanuit en naar de stad
vond vrijwel geheel over land plaats.
De Bisschop Davidsgrift werd tussen 1937 en 1940 omgevormd
tot het Valleikanaal.

4.3.3 Spoor- en tramwegen
Spoorwegen
In de jaren 1843 tot 1845 werd de Rijnspoorweg aangelegd, die een
verbinding vormde tussen Amsterdam, Utrecht en Arnhem (en later
verlengd zou worden tot Keulen). Deze lijn raakte het
grondegebied van Rhenen niet en had geen invloed op het
(economisch) leven in de gemeente.
In 1886 vond openstelling plaats van de Staats Spoorweg
Amersfoort-Rhenen-Kesteren, die de reeds bestaande Rijnspoorweg
kruiste. De keuze voor het tracé was mede ingegeven door
strategische overwegingen: de lijn werd binnen de Grebbelinie
gelegd.
Tramwegen
In 1882 werd een begin gemaakt met de aanleg van de tramlijn van
de Ooster-Stoomtram-Maatschappij van Zeist naar Arnhem. Tot
Rhenen lag deze lijn op Utrechts grondgebied. In de jaren '20
werd de lijn geëlektrificeerd. Vooral de kleinere, verder van
Utrecht gelegen dorpen kwamen nu binnen het bereik van toeristen.
Door de kruising van tram en spoorlijn bij het station in
Rhenen (de tramremise lag vlakbij) ontstond in de stad een
verkeersknooppunt.
Uiteindelijk kon de tram de concurrentie van de fiets en, in
de jaren '30, de vrachtauto en autobus niet het hoofd bieden. In
1948 werd de tramlijn opgeheven.

4.3.4 Dijken en kades
In de periode 1850 tot 1940 bleven bestaande dijken gehandhaafd.
Nieuwe dijken of kades werden niet aangelegd. Omstreeks 1880
werden aanzienlijke verbeteringswerken aan de bestaande LekdijkBovendams uitgevoerd.
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4.3.5 Militaire infrastructuur
In 1900 had de Grebbelinie haar definitieve vorm bereikt, na dat
jaar vonden periodiek onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaats.
De grootste aandacht van militaire zijde ging echter uit naar de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1860 werd nog bepaald dat de
Grebbelinie in goed verdedigbare staat moest worden gebracht,
kort daarop verflauwde de belangstelling echter weer. In 1910
werd de linie, na al geruime tijd 'vestingwerk der 3e klasse' te
zijn geweest, gedeclasseerd en in 1926 zelfs als duurzaam
vestingwerk opgeheven. Tijdens de mobilisatie van 1939 werd de
linie weer in staat van verdediging gebracht en deed voor een
deel dienst als tijdelijk onderkomen en gevechtsopstelling.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Grebbelinie definitief
opgeheven, in 1951 is dit bij Koninklijk Besluit geregeld.

4.4 NEDERZETTINGEN

4.4.1 Rhenen
In 1862 telde Rhenen 3650 inwoners, die voornamelijk van de
tabaksteelt en de landbouw leefden. Nauwelijks de helft van de
bevolking woonde in de stad, de overigen woonden in Eist en
Achterberg en verspreid in de gemeente. Er werd 'geen eigentlijke
andere handel gedreven' dan die in tabak (Terwen, 1862, p. 152).
Er waren een bierbrouwerij, een leerlooierij, een steenbakkerij,
twee wolkammerijen en een sigarenfabriek, een olieslagerij en
twee korenmolens. De stad bestond uit tien straten 'waarvan
alleen de Bergstraat vrij breed is, en schoone huizen bevat, de
andere straten zijn nauw en stil.' (idem). In de loop der jaren
groeide vooral de bedrijvigheid die voortvloeide uit de
tabaksteelt. Was er in 1860 1 sigarenfabriek met 40 arbeiders (15
mannen, 25 kinderen), in 1896 waren er 6 met in totaal 170
arbeiders. Daarnaast waren er inmiddels een meubelfabriek en een
tapijtfabriek gesticht. Aanpassingen in de ruimtelijke structuur
van de stad waren echter niet nodig. Daarvoor was de
(industriële) activiteit en een daarmee gepaard gaande
bevolkingsgroei niet van voldoende omvang.
Kort na 1840 waren de stadsmuren gesloopt (een deel van de
oostelijke muur en de muurtoren bij de molen zijn bewaard
gebleven). De terreinen werden in een wandelpark herschapen.
Rond 1900 werd (particuliere) electrische verlichting in de
stad aangelegd, in 1907 gevolgd door waterleiding.
Pas in de 20ste eeuw werd het nodig tot stadsuitbreiding over
te gaan. Tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog werd Vreewijk
gebouwd, ruim tachtig woningen groot (nog aanwezig). De buurt
kwam tot stand op initiatief van de Woningstichting Rhenen en was
bedoeld voor arbeiders in de tabaks- en steenindustrie. Vreewijk
werd op enige afstand van de oude stad gebouwd, de grond direct
daarbuiten werd gebruikt voor de tabaksteelt. De plattegrond van
de buurt wordt gekenmerkt door een lage bebouwingsdichtheid en
een vrij losse structuur, bestaand uit enkele pleintjes en vrij
korte straten. De huizen, twee tot zes onder één kap, werden
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opgetrokken in baksteen en bestaan uit één bouwlaag onder een met
pannen gedekt dak. De aanleg van de buurt verraadt een planmatige
opzet, de literatuur geeft hierover echter geen uitsluitsel.
In dezelfde periode als waarin Vreewijk gebouwd werd,
verdichtte ook de bebouwing langs de Nieuwe Veenendaalseweg en
langs de Achterbergsestraatweg (de twee wegen waartussen Vreewijk
globaal is gesitueerd). Hier verrezen merendeels vrijstaande
middenstandshuizen, evenals aan de Bantuinweg ten noorden van het
oude centrum. De bebouwing aan deze (al lang bestaande) wegen is
vermoedelijk niet planmatig tot standgekomen, maar vormt een min
of meer spontane uitbreiding. Als gevolg hiervan was het gebied
ten noordwesten van het centrum vóór 1940 al voor een deel
bebouwd.
Ook het station en het tramstation fungeerden als
attractiepunt voor nieuwe bebouwing: tussen de oude stad en het
station, langs de Herenstraat en de Stationsweg ontstond een
buurtje (Stationsweg, Trambaanweg, Burg. Schimmelpenninckstraat).
De bebouwing groeide verder langs het spoor: aan de Kastanjelaan,
en langs de Grebbeweg.
In mei 1940 werd Rhenen getroffen bij de slag om de
Grebbeberg. Bij de zware beschietingen werd de oude binnenstad
van Rhenen voor het grootste deel verwoest (afb. 10). Na de
capitulatie werd direct begonnen met de wederopbouw van de stad.
Gestreefd werd naar het vermijden van de inmiddels opgekomen
massabouw en naar een bouwkundige aansluiting op de bewaard
gebleven panden. De gesloten gevelwanden die kenmerkend waren
voor het oude stadsbeeld werden zo veel mogelijk hersteld.
Tevens vonden enkele ingrepen in de ruimtelijke structuur
plaats, naar plannen van C. Pouderoyen en J.B. van der Haar.
Pouderoyen was een exponent van de Delftse School, een richting
in architectuur en stedebouw, die een voortbouwen op traditionele
bouwvormen en ruimtelijke ordening voorstond. De Herenstraat werd
verbreed in verband met het toegenomen verkeer en aan de
zuidzijde werd de rooilijn ten opzichte van de oude bebouwing
zodanig met een achterwaartse kromming verlegd dat de Frderik van
de Paltshof ontstond. Op deze wijze werd een pleinstraatcombinatie geschapen, waarin verschillende straathoogten
werden toegepast. De kromming was mede bedoeld om de
verkeerssnelheid in de stad te verlagen. Ook in de Torenstraat
vond verlegging van de (westelijke) rooilijn plaats, zodat een
verbinding ontstond tussen de Cunerakerk en de Van de Paltshof.
In de plannen werd de afbakening van de binnenstad van groot
belang geacht. Hiertoe werd de stadsrand van een duidelijk accent
voorzien. Aan de noordkant van de stad werd ter plaatse van de
vroegere omwalling een plantsoen met een bomengordel aangelegd.
Ten zuidwesten van de Cunerakerk werden de nog aanwezige
restanten van de middeleeuwse stadsmuur in de planvorming
opgenomen. Er werd een voorpleintje bij de kerk gecreëerd, dat
met het muurrestant als bordes met uitzicht op de Rijn fungeerde.
Langs de Rijn werd verder een nieuw wandelstraatje, Koningshof,
aangelegd, dat in het westen op de Herenstraat aansloot.
Tenslotte werd een nieuwe verbinding aangelegd tussen de
Herenstraat en de noordelijke stadsrand: het Molenpad, uitkomend
bij de molen.
In 1942, toen een bouwstop werd afgekondigd, waren de
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plannen grotendeels voltooid. Na 1945 vond uitvoering van de
resterende delen plaats (afb. 11).
De nieuwbouw uit de wederopbouwperiode sluit bij het
stedebouwkundig plan aan en is opgetrokken in Delfste Schoolstijl. Panden in deze stijl verrezen aan de Frederik van de
Paltshof, de Hofstraat, Torenstraat, het Kerkplein, de
Kerkstraat, Koningstraat, Kruisstraat, Rijnstraat, Herenstraat,
Molenstraat, Muntstraat en Bontekoestraat. De binnenstad werd (en
wordt) zodoende gedomineerd door aaneengesloten, in baksteen
uitgevoerde gevelwanden. Aan de Herenstraat (als doorgaande weg)
verrezen hogere (winkel- en woon)panden dan elders in de stad.
De Cunerakerk, die de meidagen van 1940 ongeschonden
doorstaan had, werd in 1945 door de geallieerden getroffen. De
kerk werd zeer zwaar beschadigd, evenals de toren. Een totale
restauratie volgde.

4.4.2 Eist en Achterberg
In de periode 1850-1940 onderging Eist geen ingrijpende
ruimtelijke veranderingen. Het dorp lag te ver van Utrecht of
Amersfoort af om zich te kunnen ontwikkelen tot forensendorp. Ook
als toeristisch gebied moest Eist, zelf nauwelijks in het bezit
van attracties, concurreren met Leersum en Doorn, beide beter
bereikbaar vanuit de stad.
In het dorp kwam, buiten de steenfabriek in de uiterwaard,
geen industriële bedrijvigheid van de grond. Al met al was Eist
omstreeks de eeuwwisseling nog een tabaksdorp met kleine tuinders
en kleine middenstanders. Ook in de periode na 1900 onderging de
ruimtelijke structuur van het dorp geen wezenlijke veranderingen.
Er vond slechts enige verdichting plaats door de bouw van
woonhuizen.
Achterberg bleef in de periode 1850-1940 een gehucht,
bestaande uit slechs een handvol huizen aan de Cuneraweg en de
Achterbergsestraatweg.

4.4.3 Verspreide bebouwing
In de periode 1850-1940 werd het patroon van verspreide bebouwing
niet gewijzigd. Er vond wel enige verdichting plaats in de
lintbebouwing, met name aan de Cuneraweg ten noordwesten van
Achterberg. Ook de bebouwing aan de Rijksstraatweg nam enigszins
toe.
bijzondere bebouwing
De meeste middeleeuwse versterkte huizen (zie hierboven) waren in
1850 al verdwenen. Prattenburg werd in 1887 vernieuwd en van een
kasteelachtig voorkomen voorzien. Een aantal nieuwe landhuizen
verrees: Remmerstein (niet te verwarren met het eerdere huis van
die naam) in 1912, De Tangh in 1927, De Hught in 1936.
Als gevolg van de late opkomst van landgoederen en het
relatief geringe aantal op het oostelijk deel van de Heuvelrug,
zijn er in de gemeente Rhenen vrij weinig tuinen en parkbossen in
landschapsstijl aangelegd. Bij de huizen uit de jaren twintig en
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dertig werden tuinen aangelegd met daarin zowel formele als
landschappelijk elementen.
In 1919 stichtte C.W. Ouwehand op de Grebbeberg een
kippenfokkerij, waaraan spoedig een pluimvee- en veevoederbedrijf
werd toegevoegd. Begin jaren dertig zette Ouwehand het bedrijf om
in een dierenpark. In 1935 was het, wegens groot succes, al
mogelijk om tot uitbreiding over te gaan. Tijden de meidagen van
1940 leed het park aanzienlijke schade, evenals aan het eind van
de oorlog. Daarna vond herbouw en verdere uitbreiding plaats.

HENEN

Afb. 10. Kaart van Rhenen met daarop aangegeven de in 1940
verwoeste bebouwing (Deys, 1981, p. 86-87)
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Afb. 11. Rhenen, wederopbouwplan 1946. Het plangebied ligt binnen
de stippellijn (Bosma, 1984, p. 4 7 ) . Het grootste deel
van de wederopbouw was al voltooid.
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5 RECENTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
De spoorbrug was in 1944 verwoest en werd in 1957 vervangen door
een nieuwe spoor- en autobrug. Het veer over de Rijn werd in
hetzelfde jaar opgeheven.
In de jaren na 1945 verrees in de binnenstad van Rhenen vrij
weinig nieuwbouw, daarbuiten echter des te meer. Uiteindelijk
besloegen nieuwbouwwijken een aanzienlijk groter oppervlak dan de
oude stad. Behalve aan de kant van de Rijn ligt de oude stad nu
geheel ingesloten door nieuwe buurten. Opvallend is de grote
hoeveelheid woningen uit de late jaren veertig en uit de jaren
vijftig.
In Achterberg vond na 1945 verdere verdichting van de
lintbebouwing plaats, terwijl daarachter enkele nieuwe straten
aangelegd werden.
In Eist werd in de jaren na 1945 veel bebouwing aan de
Rijksstraatweg en de Franseweg vernieuwd. Tussen de beide oude
assen werden nieuwe straten aangelegd (Schoolweg e.o), zodat het
oude bouwland van Eist nu voor een deel overbouwd is.
Een zeer recente ontwikkeling in het buitengebied betreft de
uiterwaard De Blauwe Kamer (gedeeltelijk gemeente Wageningen).
Getracht wordt de rivier in de uiterwaard vrij spel te geven
waardoor een zo natuurlijk mogelijke situatie tot stand komt.
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1 STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

1.1. GEBIEDEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM
1.1.1 Stadskern vóór 1850.
De el-vormige plattegrond van de binnenstad vertoont in hoofdlijnen nog de structuur zoals we die aantreffen op de kaart van
Jacobus van Deventer uit de tweede helft van de zestiende eeuw.
Dit betekent dat deze hoofdstructuur met uitzondering van het
middendeel, dat bij de wederopbouw in de jaren '40 van deze eeuw
een verandering van rooilijn onderging, nog grotendeels als
historisch mag worden aangemerkt.
De grote verschillen tussen de huidige situatie en die van voor
1850 ligt aan de periferie van het historische stadscentrum; de
aanleg van het plantsoen ter plaatse van de wallen en de bebouwing aan de oost- en westzijde van de stad.
De ruimtelijke structuur van de kern van Rhenen kan derhalve
onderscheiden worden in de oude stadskern, de uitbreiding uit de
periode 1850-1940 -met name langs de weg naar het station en de
weg naar Veenendaal- en de woonwijken van na 1945. Deze laatste
wijken worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten.
De grens van de oude binnenstad van Rhenen wordt gevormd door de
Koningin Elisabeth plantsoen, de Plantsoenstraat, de
Bontekoestraat en de Buitenomme. De hoofdstructuur van de oude
binnenstad wordt sterk bepaald door het reliëf, terwijl de
bouwingsstructuur sterk werd bepaald door straten die de
hoogtelijnen van de zuidflank van de Utrechtse heuvelrug volgen.
De centrale as was de Herenstraat een onderdeel van de
Koningsweg, die de rand van de hogere gronden volgde.
Oorspronkelijk zal Rhenen bestaan hebben uit een bebouwing langs
deze weg. Aan de noordzijde monden een vijftal smalle stegen
haaks op deze straat. Op de plaats waar de Molenstraat vanuit het
noordoosten de Herenstraat bereikte bevindt zich een driehoekig
pleintje.
De Grote of Cunerakerk staat afzijdig van de hoofdstraat op een
min of meer rechthoekig kerkhof. Ten oosten van de kerk concentreerde zich rond een vierkant plein -de Vischmarkt- stedelijke
bebouwing zoals het Oude Raadhuis en de Waag. De Vischmarkt werd
aan de Oostzijde ontsloten door de Rijnstraat. Via deze noordzuid gerichte straat kon men vroeger via de Rijnpoort de oever
van de rivier bereiken, waar het veer over de Rijn en het
Veerhuis waren gesitueerd. Deze voor steden in het rivierengebied
karakteristieke situatie (o.a. Culemborg) is nog steeds aanwezig.
Spoedig nadat Rhenen in 1230 stadsrechten kreeg, zal begonnen
zijn met de aanleg van wallen die later vervangen werden door
muren. Binnen de stad kende het zuidelijk deel dichtbebouwde
straten met zeer afwisselde kavelbreedte met een bebouwing onder
dwarse zadeldaken. Deze combinatie van kavelbreedte en kapvorm
zorgde is karakteristiek voor steden. Deze dwarsgerichte bebouwing vond men niet enkel in het zuidelijk stadsdeel gelegen
straten als Visscherstraat, Weverstraat en Koningsstraat, maar
ook langs de Herenstraat en de ten noorden hiervan gelegen
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Molenstraat, Grutterstraat en de westelijk hiervan gelegen
Servetsteeg, Hofsteeg en Kloostersteeg. Langs de Herenstraat
komen ook clusters van panden met haaksgerichte kappen, waardoor
een zeer afwisselend bebouwingsbeeld voor 1940 te zien was.
Opmerkelijk is dat in de noord-zuid gerichte KruisstraatRijnstraat de haakse kappen sterk overheersen. Vooral aan de
stadsrand lagen nog vrij grote onbebouwde stukken grond. De
huizen aan de noordzijde van de Herenstraat hadden tuinen die
reikten tot aan de vroegere gracht. In 1840 werden de oude
stadspoorten gesloopt en de omwalling voor een deel opgeruimd,
aan de zuidzijde bleef een deel van de stadsmuren alsmede van de
16de eeuwse rondelen tot op heden gespaard. De aan de noordzijde
gelegen muur en de droge gracht werden geamoveerd en in een
wandelpark herschapen. Dit park kan als waardevol worden
geclassificeerd.
De hier boven beschreven situatie trof men tot in 1940 aan. In
mei van dat jaar werd de stad getroffen bij de slag om de
Grebbeberg. Door zware beschietingen werd de bebouwing in het
centrale deel van de binnenstad -langs de Herenstraat, Fred. van
Paltshof, Kruisstraat, en Koningsstraat- voor het grootste deel
verwoest. Na de capitulatie werd direct begonnen met de
wederopbouw van de stad. Men streefde naar een zoveel mogelijke
aansluiting op de bewaard gebleven panden. De gesloten
gevelwanden met de dwarse bedakingen die kenmerkend waren voor
het oude stadsbeeld van Rhenen werden zo veel mogelijk hersteld.
Wel vonden enkele forse ingrepen in de ruimtelijke structuur
plaats, naar plannen van de architecten C. Pouderoyen en J.B. van
der Haar. Zij stonden zoals ook de andere architecten van de
Delftse school een voortbouwen op traditionele bouwvormen en
ruimtelijke ordening voor. De ideeën van deze architectuurrrichting hebben hun stempel op de wederopbouw van de binnenstad
gedrukt. De Herenstraat werd verbreed in verband met het
toegenomen verkeer waarbij aan de zuidzijde de rooilijn ten
opzichte van de oude bebouwing zodanig met een achterwaartse
kromming werd verlegd waardoor de Frederik van de Paltshof
ontstond. Op deze wijze werd een plein-straatcombinatie
geschapen, waarin verschillende straathoogten werden toegepast.
De kromming was mede bedoeld om de verkeerssnelheid in de stad te
verlagen. Ook in de Torenstraat vond verlegging van de
(westelijke) rooilijn plaats, zodat een verbinding ontstond
tussen de Cunerakerk en de Van de Paltshof.
In de plannen werd de afbakening van de binnenstad van groot belang geacht. Hiertoe werd de stadsrand van een duidelijk accent
voorzien. Aan de noordkant van de stad werd ter plaatse van de
vroegere omwalling het plantsoen met brede bomengordel gehandhaafd. Ten zuidwesten van de Cunerakerk werden de nog aanwezige
restanten van de middeleeuwse stadsmuur in de planvorming opgenomen. Aan de zuidwestzijde werd een torentje in vrije vormen
herbouwd, terwijl voor de Cuneratoren een pleintje werd gecreëerd
dat met het muurfragment als bordes met uitzicht op de Rijn
fungeerde. Langs de Rijn werd verder een nieuw promenade, de
Koningshof aangelegd die in het westen op de Herenstraat aansloot. Tenslotte werd een nieuwe verbinding aangelegd tussen de
Herenstraat en de noordelijke stadsrand: het Molenpad, uitkomend
bij de hooggelegen windmolen.
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De nieuwbouw uit de wederopbouwperiode sluit goed bij het
stedebouwkundig plan aan en is opgetrokken in Delfste Schoolstijl. Panden in deze stijl verrezen aan de Frederik van de
Paltshof, de Hofstraat, Torenstraat, het Kerkplein, de
Kerkstraat, Koningstraat, Kruisstraat, Rijnstraat, Herenstraat,
Molenstraat, Muntstraat en Bontekoestraat. De binnenstad werd (en
wordt) zodoende gedomineerd door aaneengesloten, in baksteen
uitgevoerde gevelwanden. Aan de Herenstraat (als doorgaande weg)
verrezen hogere (winkel- en woon)panden dan elders in de stad.
De kwaliteit van het stedebouwkundig plan en de bebouwing uit de
wederopbouwperiode is nog van goede kwalitiet en kent slechts een
gering aantal recente aanpassingen. Een fors gat in de bebouwing
aan het Frederik van Paltshof zal worden ingevuld. De combinatie
van de oude stedelijke structuur met de wederopbouw bebouwing is
zeer waardevol.

1.1.2 Stedelijk ingericht gebied 1850-1940: schild rond het
centrum.
De uitbreiding uit de periode 1850-1940 komt in deze paragraaf
aan de orde. Het oudste deel betreft een lintbebouwing langs de
uitvalswegen. Bij de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren
ontstond als ware een noordzuid-barrière die tot in onze tijd de
begrenzing van het stadsgebied vormde. Een niet onbelangrijke rol
bij het ontstaan van de stedebouwkundige structuur speelde het
reliëf. Vanaf de Stationsweg gaat het naar het noorden vrij snel
omhoog. De structuur van deze gebieden wordt verder gedomineerd
door de uitvalswegen waaraan in deze periode al vrij vroeg
bebouwing verscheen.
Als eerste bespreken we het gebied tussen de oude stad en het
omstreeks 1885 gebouwde station en tramstation. Langs de
Herenstraat-Stationsweg ontstond een lintbebouwing van merendeels
vrijstaande grote herenhuizen die deels door oorlogsgeweld en
latere ontwikkelingen zijn gesloopt.
In het gebied bestaande uit de straten Stationsweg, Trambaanweg,
Burg. Schimmelpenninckstraat etc. ontstond een buurtje van
voornamelijk middenstandswoningen. Dit zet zich voort recente
bebouwing langs de Kastanjelaan en de Grebbeweg aan de overzijde
van de spoorlijn.
Een vergelijkbare bebouwingsstructuur kent ook de Nieuwe
Veenendaalseweg, die aanvankelijk een vrij losse bebouwingsstructuur kende maar in de jaren' 20 steeds meer verdichtte.
Een bijzonder karakter draagt het tuindorp Vreewijk tussen de
Nieuwe Veenendaalseweg en de Achterbergsestraatweg dat hieronder
wordt beschreven.
1.1 3. Dorpskernen vóór 1850
Achterberg
De nederzetting Achterberg strekt voor zover het bebouwing van
voor 1940 betreft uit langs de Cuneraweg en Achterbergsestraatweg. Het betreft hier een losse structuur van boerderijen en
woonhuizen aan weerszijde van de Cuneraweg. Ter plaatse van
Achterbergsestraat ontstond enige verdichting die waarschijnlijk
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zal samenhangen met het feit dat hier reeds voor 1900 een school
aanwezig was en waar in de jaren '20 een N.H. Kerk verrees.
Tot Achterberg hoort ook de bebouwing langs De Dijk die
oorspronkelijk de toegang tot het bisschoppelijke kasteel Ter
Horst vormde.
Een bijzonder element in de bebouwing langs de Cuneraweg vormt de
'moated site'(?) Stuvenes met de 16de eeuwse toren.
Eist
De nederzetting Eist bestaat voor zover het bebouwing van vóór
1940 betreft uit een lintbebouwing aan weerszijden van de
Rijksstraatweg. Een klein deel van dit lint ligt in de gemeente
Amerongen, maar wordt hier beschreven.
Eist is van oorsprong een flank-esdorp aan de zuidelijke flank
van de heuvelrug. De agrarische boerderijen zullen aanvankelijk
aan de noordzijde van de straatweg -de oude koningsweg- zijn
gesitueerd. Een klein deel van de agrarische bebouwing was ook
langs de evenwijdig aan de straatweg gelegen Franse weg
gesitueerd. De bebouwing langs deze laatste weg was in 1850 veel
losser van structuur dan die langs de straatweg. Door het ontbreken van een specifiek aantrekkingspunt, zoals een kerk, was tot
1940 van enige komvormig geen sprake. Men kan in wezen van een
lintbebouwing spreken. In de tweede helft van 19de eeuw nam de
bebouwing ten oosten van het dorp in de richting van Rhenen toe,
maar deze was zeer open van karakter zodat men nauwelijks van een
aaneengesloten bebouwing kon spreken. De bebouwingsintensiteit
werd naar het oosten ook steeds geringer om tenslotte geheel uit
te waaieren.
Deze wijze van bebouwing hangt samen met het feit dat de bewoners
zich bezig hielden met tabaksteelt. De kleine perceeltjes
tabaksland lagen in de directe nabijheid van de huizen. Om het
tabaksland zo intensief mogelijk te benutten, koos men schijnbaar
ervoor de huizen op de uiterste grens van de kavel en langs de
wegrand te plaatsen. Dit gold eveneens voor de vrij grote
tabaksschuren die veelal oost-west zijn georiënteerd en veelal
met de zijwand op de kavelgrens waren geplaatst.
Eist kende rond 1850 langs de straatweg Amerongen-Rhenen een
lintbebouwing van voornamelijk kleine dwarse huizen, voornamelijk
bewoond door tabaksplanters en middenstanders. Deze bebouwingsstructuur van éénlaags panden onder zadel- en mansardedaken met
de nok evenwijdig aan de straat, was vrij karakteristiek voor
Eist en is nog steeds in de huidige bebouwingsstructuur langs de
Rijksstraatweg af te lezen. Zowel in de rooilijn als op de
achtererven trof men de karakteristieke zwartgeteerde
tabaksschuren aan. Een deel van deze tabaksschuren is behouden
gebleven. In de periode na 1900 vond slechts een geringe
verdichting plaats door de bouw van van woonhuizen. De
ruimtelijke structuur onderging in deze periode weinig
verandering. We kunnen stellen dat Eist haar oorspronkelijke
bebouwingskarakter van een straatdorp met een lintbebouwing, die
deels van voor 1850 dateert en deels uit de periode 1850-1940
stamt, heeft behouden.
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1.1.4 Sociale woningbouwgebieden
In de gemeente Rhenen zijn drie complexen sociale woningbouw uit
de periode 1850-1940 van belang. Het zijn Vreewijk en Zuylenplein
in Rhenen en het uit de periode 1905-1915 daterende complex
arbeiderswoningen behorende bij de steenfabriek Over-Betuwe. Bij
het laatste complex is niet van een stedebouwkundige aanleg
sprake en zal daarom niet afzonderlijk worden besproken.
Vreewijk
Het belangrijkste complex betreft het globaal tussen de Nieuwe
Veenendaalseweg en de Achterbergsestraatweg gelegen tuindorp
Vreewijk. Dit tuindorp omvat de bebouwing aan de Domineesberg,
Vreewijkstraat, Nieuwe Veenendaalseweg, Vreewijkplein, Lindenlaan
en Valleiweg.
Tijdens de eerste wereldoorlog en kort erna kwam in opdracht van
de "Woningstichting Rhenen" dit tuindorp tot stand. De enigszins
afgelegen ligging had te maken met het feit dat direct rond de
stad vruchtbaar tabaksland lag en men een veel goedkoper
bouwgrond boven op de met hakhout begroeide berg kon verwerven.
De bebouwingsdichtheid is derhalve vrij laag en bestaat uit een
enigszins planmatige opzet waarbij oudere wegenstructuren zijn
geïncorporeerd. Aan de rand ligt de Nieuwe Veendaalseweg die net
als de dwars door het tuindorp voerende Domineesbergweg, ook op
een oudere niet verharde weg teruggaat. Deze twee wegen spelen
een belangrijke rol in de structuur. Aan de beide genoemde wegen
werden pleinen gepland waar omheen de bouwblokken werden
gegroepeerd. Een derde plein, het Vreewijkplein kan als de
belanngrijkste open ruimte worden gezien. De bebouwing is deels
symmetrische gegroepeerd, deels is een vrije opzet gevolgd.
Geslaagd is de groepering van de bebouwing rond het plein aan de
Domineesberg. De bebouwing bestaat uit één laag in rode baksteen
en pannen zadeldaken. Er is enige variëteit door de toepassing
van een vijftal bouwtypen, variërend van twee tot zes woningen
onder een kap. Het naar voren laten springen van de middelste
woningen van de grotere blokken alsook de toepassing van
steekkappen en mansardekappen verlevendigen het straatbeeld.
Van Suylenplein
Aansluitend aan het tuindorp Vreewijk werden in 1932 in opdracht
van het bestuur van het Weeshuis van Rhenen een complexje
arbeiderswoningen gebouwd. De woningen zijn ondergebracht in een
viertal blokken van ieder zes woningen, die min of meer zijn
gegroepeerd rond het Van Suylenplein, een vierkant pleintje
waarop de Acacialaan, Lindenlaan, Verlengde Acacialaan en
Berkenlaan op de hoeken uitmonden. De bouwblokken zijn
verlevendigd door de toepassing van asymmetrische steekkappen.
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1.2. Gebieden buiten de bebouwde kom
1.2.1 Verdedigingswerken vóór 1850 en 1850-1940
Binnen de huidige gemeente Rhenen ligt het meest zuidelijke deel
van de Grebbelinie, die hierna als GBW RHN 2 wordt beschreven. De
linie bestaat uit een deel dat aan de voet van de Grebbeberg is
gelegen en een deel langs het Valleikanaal.
Aan de voet van de Grebbeberg liggen van zuid naar noord een
drietal bastions in de uiterwaarden. Deze bastions stammen uit
1784-1785 en sluiten aan op het in 1742 aangelegde hoornwerk
waarmee zowel de Grebbesluis, de Grebbedijk en de weg naar
Wageningen werd beschermd. Tegen de Grebbelinie liggen de resten
van de Rijnbatterij -een langgerekte borstwering met vijf
geschuts- emplacementen- terwijl tussen de Rijnbatterij en
voormalige Grebbesluis de resten van een langgerekte borstwering
zijn te vinden. Tot de Grebbelinie behoort het in 1937
gekanaliseerde Valleikanaal, de vroegere Grebbe of Grift. Deze
diende ondermeer voor de inundatie van het lage gebied tussen
Rhenen en Wageningen.

1.2.2 Buitenplaatsen en landgoederen vóór 1850 en 1850-1940
Onder de gemeente Rhenen ligt buiten de bebouwde kommen van de de
kernen Rhenen, Eist en Achterberg een aantal buitenplaatsen en
landgoederen. Hiervan zijn de Tangh en De Hught in de periode
1850-1940 nieuw gesticht. Hoewel niet van aaneengesloten
buitenplaatsgordels gesproken kan worden, concentreren de
buitenplaatsen en landgoederen zich op twee plaatsen in de
gemeenten. Ten westen van de stad Rhenen vinden we langs de
noord-en oosthelling achteenvolgens de buitenplaatsen
Plattenburg, Remmerstein en Heimerstein. Langs de zuidhelling van
de Heuvelrug vinden de buitenplaatsen De Hught en De Tangh.
Van de buitenplaatsen van vóór 1850 zijn de buitenplaatsen
Remmerstein, Prattenburg en Heimerstein bewaard gebleven, hoewel
ze in de periode 1850-1940 wel zijn veranderd.
De op de noordflank van de heuvelrug gelegen buitenplaats
Prattenburg gaat terug op een boerderij waaraan in de 17de eeuw
aan de voorzijde een herenhuis werd gebouwd. De tegenwoordige
verschijningsvorm is sterk bepaald door het in 1887 gebouwde
grote landhuis met bijbehorend koetshuis. Zij werden in de loop
van de volgende decennia gevolgd door een groot aantal
bijgebouwen zoals de Cunerahoeve, een boswachterswoning, een
boerderij, een dienstwoningen en een portierswoning. Het huis is
omgeven door een in landschappelijke stijl aangelegd park met een
afwisseling van open ruimten en solitaire bomen. Vanuit het huis
heeft men doorzichten in het aan de overzijde van de Cuneraweg
gelegen parkbos dat een terrein van bijna 400 hectare beslaat
waarin geometrische en landschappelijke padenpatronen te
onderscheiden zijn. Prattenburg is een combinatie van een
buitenplaats met een uitgestrekt parkbossenlandgoed dat in de
periode 1850-1940 zijn tegenwoordige vorm kreeg.
Eveneens op de flank van de heuvelrug maar iets zuidelijker, ligt
de buitenplaats Remmerstein. Oorspronkelijk bestond het uit een
aan de voet van de heuvelrug gelegen boerderij, in de 17de eeuw
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voorzien van een spijkerachtig huis dat lag op het eilandje waar
na afbraak de nog bestaande duivetoren werd gebouwd.
Hoger op de heuvelrug lag een 18e eeuwse aanleg met geometrische
lanenpatroon met zichtlijnen gericht op torens in de omtrek en
een sterrebos. Het geheel kent een beplanting met beuken.
Nabij deze aanleg op de heuvelrug ligt het tegenwoordige landhuis
uit 1912 in engelse landhuisstijl naar ontwerp van S. de Clerq.
Rond het landhuis ligt een geometrische tuin naar ontwerp van D.
Tersteeg. Huis en tuin, die een onafscheidelijk eenheid vormen,
zijn toegankelijk via een 18de eeuwse beukenlaan.
Het landhuis en de tuinaanleg in geometrische stijl vormen een
onafscheidelijk eenheid. De waarde word nog versterkt door de
18de eeuwse laanstructuur. Van groot belang is de visuele relatie
vanuit het landhuis met de Grebbeberg en laag gelegen Gelderse
Vallei.
De derde buitenplaats Heimerstein ligt binnen het gebied van
bijzondere waarde GBW RHN 2 en heeft haar oorspronkelijke
situering aan de voet van de heuvelrug behouden. Het
oorspronkelijk 16de eeuwse huis werd in het begin van de 19de
eeuw vervangen door een landhuis dat omgeven werd door een park
in landschapsstijl. Vanaf het huis voerde een zichtlaan de
heuvelrug op. Door de functie van het huis (sinds 1927 als
instelling voor verstandelijk gehandicapte jongeren) is de waarde
van het park door nieuwbouw gereduceerd. Een oud bomenbestand
bleef gespaard evenals de specifieke buitenplaatsgebouwen: een
orangerie, een wildkelder en een koetshuis die nog aan de
oorspronkelijke besteming herinneren. Het huis zelf werd in 1944
door Duitse troepen afgebrand, waarna in 1952 het huidige
hoofdgebouw tot stand kwam dat qua bouwvorm nog wel aansluit op
het verwoeste landhuis.
De buitenplaats De Tangh ligt even westelijk van Rhenen op een
langgerekt terrein op de Thijnse Berg waarbij men de karakteristieke ligging op de zuidelijke helling zeer goed heeft weten te
benutten. Het witbepleisterde hoofdgebouw, een landhuis in 'old
colonial style' werd in 1927 halverwege de helling gebouwd,
waarbij men vanuit het huis over het weiland ten zuiden van het
huis een vrij uitzicht op de Rijn heeft. Aan de overzijde van de
Utrechtseweg ligt een overplaats met tuinmanswoning. De siertuin
is in terassen opgebouwd net gebruikmaking van keermuren, hagen,
tuinvazen en beelden. Een dwarslaan met linden voert naar een
hoger gelegen moestuin en een tennisbaan, waar een houten prieel
met rieten schilddak staat. Dwarslanen in het verder beboste
terein voeren naar een heuvel met tempeltje en een prieel.De
situering van de buitenplaats is van hoge landschappelijke waarde
mede bepaald vanwege het gezicht over de rivier.
Een vergelijkbare situering kent de meer westelijk gelegen
buitenplaats De Hught uit 1936. Het bestaat uit een hoofdgebouw
van twee bouwlagen onder een ver overkragend dak, gelegen aan de
noordzijde van een glooiend terrein. Voor het huis een door Mien
Ruys ontworpen tuin met terras en vijver en glooiende gazons.
Vanuit het huis heeft men een prachtig gezicht over de Rijn.
Aansluitend aan de tuin ligt een min of meer landschappelijk
aangelegd parkbos. Bij het huis hoort een aan het begin van de
oprijlaan gelegen dienstwoning. Gezien de bijzondere ligging
tegen de helling van de heuvelrug met uitzicht over de Rijn is
deze buitenplaats als waardevol aan te merken.
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1.2.3 Bebouwingslinten
Veteringsteeg
De Weteringsteeg is een tweezijdige boerderij strook met een vrij
open bebouwing. De bebouwing bevindt zich op de kop van de haaks
op de weg staande kavels van een zeer variërende breedte. Slechts
een deel van de bebouwing is in het Monumenten Inventarisatieprojekt opgenomen.
Cuneraweg
De langs de noordoostrand van de Heuvelrug gelegen Cuneraweg,
kent buiten de bebouwde kom van Achterberg een sterk afwisselde
tweezijdige agrarische bebouwing van voornamelijk langhuisboerderijen.
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2 GEBIEDEN MET BIJZONDERE VAARDEN

2.1 INLEIDING
Per gemeente zijn 'gebieden met bijzondere waarden' onderscheiden. De aard van de waardering hangt ten nauwste samen met het
karakter van het MIP: de waarde wordt ontleend aan de kwaliteit
van de historische stedebouwkundige structuur in combinatie met
de kwaliteit van de bebouwing. Cultuurhistorische waarden die
geen of weinig relatie met de gebouwde omgeving hebben, komen in
de waardering niet of nauwelijks aan bod.
In het kader van het MIP is het niet mogelijk gedetailleerd
onderzoek te doen naar de kwaliteiten van de gebieden met
bijzondere waarden. De onderstaande beschrijving van de waarden
beoogt niet uitputtend te zijn, maar is op hoofdzaken gericht.
Inventarisatieformulier gebieden met bijzondere waarden
Ten behoeve van een systematische aanpak is per gebied met
bijzondere waarden een formulier ingevuld met de feitelijke
gegevens, het gebiedstype, een omschrijving van de waarde en
tevens een tabel met waarderingscriteria.
Bij het formulier is een kaartje gevoegd met de omgrenzing
van het gebied.
Vaarderingscriteria
De in de stedebouwkundige typologie onderscheiden gebiedstypen
worden op hun bijzondere (cultuurhistorische) waarden getoetst,
met behulp van een aantal criteria. Ten behoeve van een zo goed
mogelijke vergelijkbaarheid van de waarde van object en gebied
zijn deze criteria analoog aan de voor de objecten gehanteerde
criteria.
De door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgestelde
criteria zijn primair ontwikkeld om de waarde van gebieden uit de
periode 1850-1940 vast te stellen, gemeten naar hun landelijke
betekenis. Binnen het MlP-Utrecht is gekozen voor een bredere
opzet waarbij ook de gebieden uit de periode vóór 1850 worden
betrokken en waarbij eveneens de waarde van gebieden op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. De criteria van de
RdMz zijn daartoe aangepast: de volgorde is gewijzigd en enkele
formuleringen zijn aangepast.
De volgende (sub)criteria worden onderscheiden:
1. omgeving: de stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving;
1.1 onderdeel groter geheel: de betekenis van het gebied als
onderdeel van een groter geheel, bijv. een buitenplaats in een
landgoederenlandschap;
1.2 ruimtelijke relatie: de betekenis van het gebied vanwege
de ruimtelijke relaties met de omgeving, bijv. een boerderijstrook in een veenontginning;
1.3 markering/dominante situering: de betekenis van het gebied
vanwege de markering van het stadsbeeld (bijv. villapark), als
ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel
(bijv. een parkaanleg) of als representant van een groter
geheel, bijv. een fort binnen een linie;

2. stedebouv: de intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit;
2.1 structuur: de kwaliteit van het gebied vanwege het ruimtelijk concept en de structuur gelet op de bijzondere samenhang
van functies, schaal, wegen, wateren, groenvoorziening,
bebouwing en open ruimten;
2.2 erfindeling: de kwaliteit van het gebied vanwege de
percelering en de wijze waarop de erven zijn ingedeeld, bijv.
de erven van een boerderij strook;
2.3 bebouwing: de betekenis van het gebied vanwege de architectonische of architectuurhistorische kwaliteiten van de
bebouwing, bijv. die van een woningbouwcomplex;
3. historie: de bijzondere cultuurhistorische betekenis;
3.1 specifieke uitdrukking: de betekenis van het gebied
vanwege de structuur, bestemming of verschijningsvorm,
verbonden met, en duidelijke uitdrukking gevend aan een
specifieke politieke, culturele, geestelijke, sociale,
economische of algemene historische ontwikkeling;
3.2 stedebouwkundig: de betekenis van het gebied voor de
geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3.3 innovatieve waarde: de betekenis van het gebied vanwege de
innovatieve waarde of pioniersfunctie gelet op type, motief en
datering;
4. gaafheid: de mate waarin het gebied zijn oorspronkelijke
gedaante bewaard heeft (herkenbaarheid);
4.1 omgeving: belang van het gebied in relatie tot de
structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke of
landelijke omgeving (vergelijk criterium 1 ) ;
4.2 structuur: belang van het gebied vanwege de herkenbaarheid
of gaafheid van de (oorspronkelijke) historisch-ruimtelijke
structuur en functionele opzet als geheel;
4.3 erfindeling: belang van het gebied vanwege de vorm,
grootte en/of karakteristieke inrichting van de erven;
4.4 bebouwing: belang van het gebied vanwege de architectonische gaafheid van de (oorspronkelijke) bebouwing.
Toelichting
Toepassing van deze criteria vindt plaats door middel van een
driepunts-schaal op het inventarisatie-formulier teneinde vast te
stellen of de betekenis van het gebied met bijzondere waarden van
nationaal, provinciaal of gemeentelijk belang is. Per criterium
is de waarde worden: 1 - zeer hoog, 2 - hoog, 3 - redelijk.
Indien een criterium niet (meer) van toepassing is, wordt in
deze tabel geen score aangegeven.
Aan de hand van de score op de verschillende criteria wordt
tenslotte een totaalwaarde bepaald (zie veld 'kwalificatie').
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2.2 INVENTARISATIE GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN IN DE
GEMEENTE RHENEN
In de gemeente Rhenen zijn 2 gebieden met bijzondere waarden
onderscheiden:
1. Oude kern Rhenen
2. Grebbelinie
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

RHN GBW 1
Utrechtse Heuvelrug
Rhenen
Oude kern
stedelijke nederzetting voor 1850 en na
1940
maart 1992
Ben Olde Meierink
ca. 100
provinciaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

k-i

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X

2

3

X

2. stedebouw/landschapsinrichting
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X
X
X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Het Gebied met Bijzondere Waarde Rhenen GBW1 betreft de kern van
Rhenen en het gedeelte tussen de stad en de rivier de Rijn. Zoals
hiervoor reeds is beschreven is de waarde primair gelegen in de
nog bewaard gebleven historische ruimtelijke hoofdstructuur van
de laat-middeleeuwse ommuurde stad, die in 1940 nog een vrij
grote overeenkomst vertoonde met de plattegrond van Jacob van
Deventer uit het midden van de zestiende eeuw in combinatie met
de stedebouwkundige aanpassingen en bebouwing uit de wederopbouwperiode alsmede de inpassing van de wederopbouw in de historisch
laatmiddeleeuwse structuur.
Juist deze stedebouwkundige aanpassing aan het oude plan kan
worden gezien als een van de meest geslaagde voorbeelden van
stedebouw uit de wederopbouwperiode. Het benutten van het reliëf,
die ook oorspronkelijk de hoofdstructuur heeft bepaald, kan als
waardevol worden geklassificeerd. De centrale as Frederik
Paltshof en Herenstraat is hierbij de drager van de nieuwe
structuur.
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De voor steden in het rivierengebied karakteristieke relatie
tussen rivier en stad ( verg. Culemborg ) is nog steeds aanwezig.
Spoedig nadat Rhenen in 1230 stadsrechten kreeg, zal begonnen
zijn met de aanleg van wallen die later vervangen werden door
muren. Het zuidelijk deel met dichtbebouwde straten kent een zeer
afwisselde kavelbreedte met een bebouwing onder dwarse
zadeldaken. Deze combinatie van kavelbreedte en kapvorm is voor
steden in het riverengebied karakteristiek. De dwarsgerichte
bebouwing vond men niet enkel in het zuidelijk stadsdeel gelegen
straten als Visscherstraat (nu Zuidwal), Weverstraat en
Koningsstraat, maar ook langs de Herenstraat en de ten noorden
hiervan gelegen Molenstraat, Grutterstraat en de westelijk
hiervan gelegen Servetsteeg, Hofsteeg en Kloostersteeg (nu straten). Langs de Herenstraat komen ook clusters van panden met
haaksgerichte kappen, waardoor een zeer afwisselend
bebouwingsbeeld vóór 1940 te zien was. Opmerkelijk is dat in de
noord-zuidgerichte Kruisstraat-Rijnstraat de haakse kappen sterk
overheersen. Vooral aan de stadsrand lagen nog vrij grote
onbebouwde stukken grond. De huizen aan de noordzijde van de
Herenstraat hadden tuinen die reikten tot aan de vroegere gracht.
In 1840 werden de oude stadspoorten gesloopt en de omwalling voor
een deel opgeruimd. Aan de zuid en zuidoostzijde bleef een deel
van de stadsmuren alsmede van de 16de eeuwse rondelen tot op
heden gespaard en deel gereconstrueerd. De muur aan de noordzijde
en de droge gracht aan de noordzijde werden voor wat de muur
betreft geamoveerd en in een wandelpark herschapen. Ten noorden
van de molen is nog een deel van de muur met een ronde toren
aanwezig.
De hier beschreven situatie trof men in 1940 toen de stad in mei
van dat jaar werd getroffen door het oorlogsgeweld bij de Grebbeberg. Door zware beschietingen werd de bebouwing in het centrale
deel van de binnenstad -langs de Herenstraat, Fred. van Paltshof,
Kruisstraat, en Koningsstraat- voor het grootste deel verwoest
(afb. 10). Na de capitulatie werd direct begonnen met de wederopbouw van de stad. Gestreefd werd naar een bouwkundige aansluiting
op de bewaard gebleven panden. De gesloten gevelwanden met de
dwarse bedakkingen, die kenmerkend waren voor het oude stadsbeeld
van Rhenen werden zo veel mogelijk hersteld.
Wel vonden enkele ingrepen in de ruimtelijke structuur plaats,
naar plannen van de architecten C. Pouderoyen en J.B. van der
Haar. Pouderoyen was een exponent van de Delftse School, een
richting in architectuur en stedebouw, die een voortbouwen op
traditionele bouwvormen en ruimtelijke ordening voorstond. Deze
architectuurrichting heeft zwaar haar stempel op de wederopbouw
van de binnenstad gedrukt. De Herenstraat werd verbreed in
verband met het toegenomen verkeer waarbij aan de zuidzijde de
rooilijn ten opzichte van de oude bebouwing zodanig met een
achterwaartse kromming werd verlegd waardoor de Frderik van de
Paltshof ontstond. Op deze wijze werd een plein-straatcombinatie
geschapen, waarin verschillende straathoogten werden zijn opgenomen. De kromming was mede bedoeld om de verkeerssnelheid in de
stad te verlagen. Ook in de Torenstraat vond verlegging van de
(westelijke) rooilijn plaats, zodat een verbinding ontstond
tussen de Cunerakerk en de Van de Paltshof.
In de plannen werd de afbakening van de binnenstad van groot
belang geacht. Hiertoe werd de stadsrand van een duidelijk accent
voorzien. Aan de noordkant van de stad werd ter plaatse van de
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vroegere omwalling het plantsoen met brede bomengordel
gehandhaafd. Ten zuidwesten van de Cunerakerk werden de nog
aanwezige restanten van de middeleeuwse stadsmuur in de
planvorming opgenomen. Er werd aan de zuidwestzijde een torentje
in vrije vormen herbouwd, terwijl voor de Cuneratoren een
pleintje werd gecreëerd, dat met het muurfragment als bordes met
uitzicht op de Rijn fungeerde. Langs de Rijn werd verder een
nieuw promenade, de Koningshof, aangelegd, die in het westen op
de Herenstraat aansloot. Tenslotte werd een nieuwe verbinding
aangelegd tussen de Herenstraat en de noordelijke stadsrand: het
Molenpad, uitkomend bij de hoogelegen windmolen.
De nieuwbouw uit de wederopbouwperiode sluit goed bij het
stedebouwkundig plan aan en is opgetrokken in Delfste Schoolstijl. Panden in deze stijl verrezen aan de Frederik van de
Paltshof, de Hofstraat, Torenstraat, het Kerkplein, de
Kerkstraat, Koningstraat, Kruisstraat, Rijnstraat, Herenstraat,
Molenstraat, Muntstraat en Bontekoestraat. De binnenstad werd (en
wordt) zodoende gedomineerd door aaneengesloten, in baksteen
uitgevoerde gevelwanden. Aan de Herenstraat (als doorgaande weg)
verrezen hogere (winkel- en woon)panden dan elders in de stad.
De Cunerakerk die de meidagen van 1940 ongeschonden doorstaan
had, werd in 1945 door de* geallieerden getroffen. De kerk werd
zeer zwaar beschadigd, evenals de toren. Een totale restauratie
volgde.
De waarde van de binnenstad van Rhenen ligt vooral besloten in
een goede aanpassing van de wederopbouw op de bestaande
historische ruimtelijke structuur en bebouwing.
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afb. 12 Oude kern Rhenen
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

GBW RHN 2 (zie overzichtskaart)
Utrechtse Heuvelrug
Rhenen
Grebbelinie/Grebbeberg/He imers te in
linie/walburcht/ buitenplaats
juli 1992
Ben 01de Meierink
5
landelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X

2

3

X

2. stedebouw/landschapsinrichting
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X
X
X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Het gebied van bijzondere waarden betreft het oostelijke deel van
de Grebbeberg en bestaat uit zeer diverse elementen. De
opmerkelijk landschappelijke situatie,waarbij de Utrechtse
heuvelrug als het ware op het rijndal botst, heeft'gezorgd dat in
verleden deze plaats een belangrijke militaire rol heeft
gespeeld.
Op de zuidoostrand van de Grebbeberg ligt het grootste walburcht
van Nederland. De datering van de walburcht met een lengte van
200 meter is nog onduidelijk. Recent is verondersteld dat deze de
zetel van de regionale machthebbers, in casu de graven van
Hameland zou kunnen zijn geweest. Deze burcht vormt de meest
westelijk in een reeks van hoogteburchten langs de Rijn nl. die
op de Elterberg, De Duno bij Wageningen en deze bij Rhenen.
Anderen veronderstellen dat we hier op de Grebbeberg te maken
hebben met een een Hillfort uit de ijzertijd. Hoewel door het
ontbreken van archeologisch onderzoek het een en ander is uit te
sluiten, duiden in het begin van de vorige eeuw gevonden tufsteenbebouwingresten op een functioneren van de versterking in de
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12e of 13e eeuw. In de loop van de late middeleeuwen verloor de
burcht haar functie. Mogelijk is de stichting van het slot Horst
hier debet aan.
Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog ging de Grebbeberg een rol
spelen in het kader van de Grebbelinie. Voor de verdediging van
West-Nederland liet men in die tijd het oog vallen op het
moerassige landschap tussen Utrecht en Gelderland. In 1582-1590
werd nagegaan of hier een mogelijkheid te vinden was om een
aanval op het Sticht en Holland vanuit het oosten te voorkomen.
Dit resulteerde in de bouw van de schans Woudenberg en het werk
aan de Roode Haan. De schans werd in 1629 weliswaar in staat van
verdediging gebracht, maar bij nadering van de Spaanse troepen
sloeg de bezetting op de vlucht. Aan het verdedigingswerk werd na
de terugtrekking van de Spanjaarden vervolgens lange tijd geen
aandacht meer besteed.
Hoewel de Gelderse Vallei in verschillende rapporten nog wel in
de aandacht kwam, duurde het al met al tot het uitbreken van de
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) eer de noodzaak tot
verdediging van het eigen grondgebied weer daadwerkelijk opgang
maakte. Nadat de Zuidelijke Nederlanden snel door de de Franse
troepen onder de voet werden gelopen, werd in 1741 aan DirecteurGeneraal van Fortificatiën, B.J. de Roy, opdracht gegeven met
voorstellen te komen. De Vallei werd geheel in kaart gebracht en
er kwam een plan voor de aanleg van een natte verdedigigslinie.
Het gebied diende hiertoe allereerst verdeeld te worden in een
aantal afzonderlijke -onderling door kaden en sluizen van elkaar
gescheiden- inundatiekommen. Ter verdediging moesten er verder op
strategische punten fortificaties worden aangelegd.
Tussen 1742 en 1755 kwamen op basis van dit plan de volgende
werken gereed: de liniewal of liniedijk; komkeringen met daarbij
de benodigde damsluizen; Belangrijk waren de voorzieningen aan
de Grebbesluis, zoals het hoornwerk aan de Grebbesluis; de sluis
te Spakenburg; en drie gerenforceerde stenen Spaanse redouten
(-eenvoudige stenen veldschansen). In 1785-1786 volgden onder
andere: de Rijn- en (later) Bergbatterij; de bastions op de
uiterwaard aan de Grebbe ; het werk met voorwerk aan de Roode
Haan (in eerste aanzet daterend uit 1629); het fort aan de
Buursteeg; de batterij op de Schalmdijk; en het werk aan de
Daatselaar.
Nadat de Grebbelinie in de winter van 1794-1795 zonder slag of
stoot in handen van de Fransen was gekomen -het inundatiewater
was bevroren waardoor de opgeworpen hindernissen geen betekenis
meer hadden en de gang van de vijand niet vertraagd kon worden-,
werden er in 1799 opnieuw verscheidene nieuwe werken aangelegd.
Het betrof hier met name de zogenaamde voorposten die gesitueerd
werden op de komkeringen: o.a. het werk aan de Engelaar, op de
Groeperskade; het werk op de Roffelaarskade (de Roffelaar); het
werk op de Aschatterkade (de Aschgat); het werk aan de Glashut;
en het werk bij Krachtwijk. Verder werden in deze periode nog de
Linie van Juffrouwwijk en de prolongatie van de Grebbelinie in de
Neder-Betuwe aangelegd. Rond 1800 had de linie haar definitieve
vorm bereikt, al zou er nadien nog regelmatig periodiek herstel
plaatsvinden.
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Na een periode van geringe interesse -vanaf de Franse tijd
richtte de aandacht zich weer volledig op de Nieuwe Hollandse
Waterlinie- werd de Grebbelinie kort voor het midden van de
vorige eeuw, in 1846, opnieuw onder het Departement van Oorlog
gebracht. In de daarop volgende jaren werd de grensbepaling van
de Militaire Rijksgronden opgemaakt en werden de Grebbesluis en
de dwarssluis in de Slaperdijk bij het werk van de Roode Haan
vernieuwd. In 1860 werd bij Koninklijk Besluit vastgelegd dat de
Grebbelinie in een zodanige staat van onderhoud moest worden
gebracht, dat "zij krachtig en zo lang mogelijk te verdedigen
zoude zijn". Zo werden in 1866 vijf damsluizen in de komkeringen
vernieuwd en de aanvoerweg van het inundatiewater aanzienlijk
verbeterd, onder andere nabij Veenendaal. Kort daarop echter zag
men van voltooiing van het werk af en werden de werkzaamheden
gestaakt.
Mede door dit feit werd de noodzaak onderstreept om volgens een
vast plan het Nederlandse verdedigingsstelsel aan te leggen en te
onderhouden. In de Vestingwet van 1874 werd de Grebbelinie
opgenomen als de "stelling van de Gelderse Vallei". Zij diende
als voorpostenstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na
verloop van tijd evenwel werd de stelling gerangschikt onder de
vestingwerken der derde klasse en in 1910 geheel gedeclasseerd,
waarna in 1926 een groot deel van de werken werd opgeheven als
duurzaam vestingwerk.
In 1939-'40 werd de Grebbelinie weer in staat van verdediging
gebracht. Het verdedigingsleger kwam in een linie terecht die
eigenlijk niet meer bestond. Door het verrichten van zware arbeid
moesten de soldaten de linie zelf weer gereed maken. Al doende
ontstond een stelsel van wapenopstellingen, loopgraven en vooral
houten en aarden schuilplaatsen. Hier en daar trof men verder een
betonnen mitrailleurkazemat in de frontlijn aan. Forse tegenstand
werd er bij de Duitse inval van mei 1940 bij Rhenen geboden. Het
bombardement op Rotterdam en het dreigement Utrecht hetzelfde lot
te laten ondergaan waren aanleiding de strijd na vijf dagen al te
staken. Na de tweede wereldoorlog had de stelling van de Gelderse
Vallei militair voorgoed afgedaan en in 1951 werden de laatste
werken officieel als vestingwerk opgeheven.
Binnen de huidige gemeente Rhenen kwamen er in het kader van de
Grebbelinie diverse werken gereed.
De in verval geraakte Grebbesluis werd in het kader van de aanleg
van de Grebbelinie in 1741 geschikt gemaakt om ook te dienen als
hoofdinlaatwerk van de inundaties van de Grebbelinie. Voor de
dekking van de Grebbesluis verrees in 1742 een hoornwerk. In
1784-1785 volgt de aanleg van de bastions in de uiterwaarden
aansluitend aan het hoornwerk van de Grebbesluis, dat ook zelf
werd gemoderniseerd. Tegen de Grebbeberg werd de Rijnbatterij
aangelegd, een langgerekte borstwering met korte, omgebogen
rechterflank en vijf geschutsemplacementen. Iets later werd de
Bergbatterij aangelegd, een langgerekte borstwering tussen sluis
en Rijnbatterij .
Noordelijk van de Grebbesluis aan de voet van de Berg ligt de
buitenplaats Heimerstein, die waarschijnlijk dateert uit het
einde van de zestiende eeuw. In de as van het landhuis voert een
laan de Berg op. Hoewel de buitenplaats door haar nieuwe functie
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een verdichting van de bebouwing ontving, is de hoofdstructuur en
de relatie met de Grebbeberg behouden gebleven.
Op de Grebbe of Heimenberg vinden we nog een mogelijk 18de-eeuwse
laanstructuur. De aanleg van deze structuur hangt mogelijk samen
met de aanwezigheid van de Koningstafel, een orientatietafel
opgericht door Frederik van Ffalz en herinnerd aan het bezoek van
zes koningen.
Binnen het gebied van bijzondere waarde ligt ook het aan de voet
van de Grebbeberg het tracé van de stoomtram Rhenen-Arnhem, dat
nu als fiestspad functioneerd.
Ter herinnering aan de zware gevechten rond de Grebbeberg in 1940
werd op de berg een geallieerde begraafplaats aangelegd. Deze
begraafplaats bezit een eenvoudige heldere geometrische structuur
en bepaald samen met het aan de overzijde van de Grebbelinie
gelegen monument voor de gevallenen het beeld van de Grebbeberg.
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Afb. 13 Grebbelinie/Grebbeberg/Heimerstein
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3. ARCHEOLOGISCHE TERREINEN EN HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE
ELEMENTEN EN
STRUCTUREN
3.1 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN
De Archeologische terreinen zijn overgenomen uit de inventarisatie 'Archeologische monumenten in de provincie Utrecht' een
uitgave van de ROB/Provincie Utrecht, Utrecht/Amersfoort 1987.
1. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
2. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
3. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
4. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
5. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
6. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
7. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
8. Grafheuvel of langgraf (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
9. Grafheuvel (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
10.Sporen van bewoning uit Ijzertijd (Eist de Boschrand) (M)-ch
11.Grafheuvel (Eist-Plantage Willem III)
M-ch
12.Terrein waarin 3 of 4 grafheuvels
(Eist-Plantage Willem III)
M-ch
13.Grafheuvel (Eist-Plantage Willem III)
M-ch
14.Grafheuvel (Eist)
M-ch
15.Sporen van begraving uit de Ijzertijd en
de Romeinse tijd (Rhenen-De Tangh)
M-ch
16.Grafheuvel (Rhenen-Wageningse Laan)
(M)-ch
17.Grafheuvel (Rhenen-De Hught)
M-ch
18.Grafheuvel (Rhenen-De Hught)
M-ch
19.Grafheuvel (Rhenen-De Hught)
M-ch
20.Grafheuvel (Rhenen-De Hught)
M-ch
21.Resten van het Laat-Middeleeuwse versterkte huis
Remmerstein (Rhenen - De Duiventoren)
M
22.Resten van het Laat-Middeleeuwse versterkte huis
Valkenburg (Rhenen-Achterberg)
Z
23.Resten van het Laat-Middeleeuwse bisschoppelijke
kasteel Ter Horst (Rhenen-Achterberg)
M
24.Resten van het Laat-Middeleeuwse huis Levendaal
(Rhenen-Laareind)
25 Laat-middeleeuwse kerkheuvel (Rhenen-Cunerabergje)
M-ch-cl
26.Aanleg en overblijfselen van een Vroeg-Middeleeuwse
walburcht (Rhenen-Heimenberg)
M-ch-cl
27.Sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en van
begraving uit de Vroege Middeleeuwen (Rhenen-Utrechtse
straatweg)
28.Resten van een 16e/17e eeuws veerhuis
29.Sporen van bewoning uit het Neolithicum, de Brons- en
Ijzertijd (Remmerden-Willem III plantage) [RAAP 39]
30.Sporen van begraving en mogelijk bewoning uit de
Ijzertijd (Rhenen-Lij ster Eng)
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31.Zichtbaar gedeelte van een prehistorisch akkercomplex,
zgn. Celtic field, en terrein waarin mogelijk enige
grafheuvelrestanten (Rhenen-Remmerden)
(M)-ch
32.Sporen van bewoning uit het Neolithicum, de Bronstijd
en de Ijzertijd (Elst-Elsterberg)
(M)-ch
33.Grafheuvel (Elst-Buurtsche Berg)
(M)-ch
34.Grafheuvel (Rhenen-Grebbeberg)
(M)-ch
35.Resten van de voorganger van de Cunerakerk
36.Sporen van middeleeuwse en latere bebouwing binnen
de stadskern van Rhenen met resten van Agnietenconvent,
Cunerakerk, toltoren en tolhuis, commanderij van de
Duitse Orde, stadspoorten, Gasthuis en Gasthuiskerk,
Trappenburg en het paleis van Frederik van Paltz
37.Het terrein en resten van de moated site (?) Stuvenes
(Rhenen-Achterberg)
38-Sporen van een Celtic Field en mogelijke sporen van
prehistorische en middeleeuwse bewoning (Remmerden
-steenfabriek) [RAAP 42]
39.Sporen van een prehistorisch akkercomplex of Celtic
Field (Elst-Jeugdherberg) [RAAP 40]

M
(M)
ch
cl

Z

: terrein beschermd ingevolge de Monumentenwet
: terrein dat op de voordracht staat voor wettelijke
bescherming, nog niet is geëffectueerd,
: cultuurhistorische waarde, significante vorm- en
structuurelementen zijn duidelijk zichtbaar.
: cultuurlandschappelijke waarde. Herkenbare samenhang
tussen een of meer monumenten en natuurlijke en/of
historisch-geografische terreinkenmerken.
: zichtbaar. Van toepassing bij een zichtbaar monument,
waarbij de waarden ch en cl ontbreken.
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3.2. HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN
Binnen het kader van het MIP is geen uitputtende studie of
inventarisatie verricht naar de aanwezigheid van belangwekkende
historisch-geografische elementen en structuren. Onderstaande
opsomming streeft dan ook niet na volledig te zijn. Doel is meer
belangrijke deelstructuren, die onderdeel zijn van de historischruimtelijke structuur. Op diverse plaatsen in de tekst van deel A
is de historische nederzettingsstructuur uitgebreid behandeld.
Ook de infrastructuur is daar behandeld. Structuurbepalende
elementen van nederzettingen alsmede reeds behandelde
infrastructuur zijn in onderstaand overzicht derhalve niet
opgenomen. Niet onderzocht en dus evenmin vermeld zijn bijzondere
perceleringen en perceelsrandbegroeiingen.
We vermelden de volgende elementen:
1. De waterstaatkundige hoofdstructuurmet dijken, etc.
2. De stadsplattegrond van Rhenen zover deze niet in het kader
van de wederopbouw is veranderd.
3. De militaire werken De Grebbelinie (zoals deze beschreven zijn
onder GBW RHN2).
4. De wegenstructuur van de landgoedbossen van Remmerstein,
Prattenburg etc.
5. De infrastructurele werken: het tracee van de spoorweg
Amersfoort-Kesteren (1885-heden) en van de tramlijn ZeistArnhem (1882-1949)
6. Cuneraberg.
7. structuur en elementen van de tabaksplantage Willem III (GBW
RHN 3)
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4. OVERZICHT VAN DE BEBOUWING

4.1 VERDEDIGINGSVERKEN, ZAKEN EN GEBOUWEN MET EEN MILITAIR
KARAKTER
In de gemeente Rhenen bevindt zich een tweetal resten van
verdedigingswerken. Het oudste zijn de restanten van de
veertiende-eeuwse, in kloostermoppen gemetselde stadsmuur aan het
Keldermanspad en het Koningin Elizabethplantsoen (RHN 124). Aan
het Koningin Elizabethplanstoen is bovendien een restant van de
stadswal bewaard gebleven. De overige muurdelen en omwalling,
alsmede de stadspoorten, zijn tussen 1840 en 1870 gesloopt.
Het tweede verdedigingswerk wordt gevormd door de restanten van
de Grebbelinie, waarvan zes omgrachte bastions bewaard zijn
gebleven aan de voet van de Grebbeberg (RHN 88). De Grebbelinie
werd tussen 1742 en 1755 aangelegd, als vóórstelling van de
Hollandse Waterlinie. Na de mobilisatie, raakte zij in 1939 in
onbruik. In 1951 werd de Grebbelinie bij Koninklijk Besluit
officieel als verdedigingswerk opgeheven.
Aan de Molenstraat staat een uit 1787 daterende bakstenen
soldatenbarak (RHN 163). Sinds 1949 is het pand in gebruik als
woon-winkelpand, waarbij van de oorspronkelijke opzet weinig
bewaard is gebleven.

4.2 BRUGGEN, SLUIZEN EN ANDERE WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN
EN DE BIJBEHORENDE HULPMIDDELEN
In Rhenen is slechts één bouwwerk geïnventariseerd, dat een
relatie heeft met een waterstaatkundig werk: de uit omstreeks
1890 daterende loods aan de Grebbedijk (RHN 87), waar
onderhoudsmaterialen voor de dijk werden / worden opgeslagen.
Aan de Cuneraweg en de Bovenweg in Achterberg ligt een
drietal identieke spoorwegviaducten, genaamd de "eerste, tweede
en derde poort" (RHN 61). Zij moeten tussen 1885 en 1900 zijn
aangelegd, als onderdeel van de spoorlijn Amersfoort-RhenenKesteren. Aan de spoorlijn liggen tevens twee, rond 1900
gebouwde, spoorwegwachtershuisjes (Noordelijke Meentsteeg 4 en
Zuidelijke Meentsteeg 4, RHN172).
Het viaduct tussen de Herenstraat en de Grebbeweg (RHN102I)
maakt deel uit van de wederopbouw van de in mei 1940 verwoeste
Rhenense binnenstad. Het massieve, in rode baksteen en
natuursteen opgetrokken viaduct past in de traditionalistische
opvattingen van de Delftste-School-architectuur.

60

4.3 VOORWERPEN OF VELDEN, PLEINEN EN STRATEN
Tegenover het gemeentehuis aan de Herenstraat, staat het monument
van de "vluchtgemeenten" (RHN 102H), de gemeenten waarnaar de
Rhenense bevolking ten tijde van het bombardement van 1940
geëvacueerd werd. Het monument staat op de grens van de
binnenstad, op een halfrond terras met uitzicht over de Rijn.
Op de grens tussen het Rhenense en Ameronger gedeelte van het
dorp Eist, staat een hardstenen grens- of limietpaal (RHN 188).
De ruim 2 meter hoge paal dateert vermoedelijk uit de achttiende
eeuw.

4.4. GEBOUWEN VOOR HET LANDS-, GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK
BESTUUR
In de binnenstad van Rhenen staan twee raadhuizen, het voormalige
raadhuis aan de Markt (RHN 161) en het huidige gemeentehuis aan
de Herenstraat (RHN 103). Het raadhuis aan de Markt dateert in
oorsprong uit de veertiende eeuw, maar het huidige bouwwerk is in
1738 - 1739 (na een brand) in hollands-classicistische stijl
opgetrokken. Het oude raadhuis wordt momenteel alleen voor
representatieve doeleinden gebruikt. Het gemeentehuis aan de
Herenstraat is in 1925 als zodanig in gebruik genomen en voorzien
van de representatieve ingangspartij en dakkoepel. Het pand is in
1852 gebouwd als kostschool.
Op een wigvormig perceel tussen de Rijnstraat en de
Kerkstraat, staat de uit 1942 daterende brandweerkazerne (RHN
145), met als bijzonder detail de toren voor het drogen van de
slangen. Het gebouw is nu in gebruik als museum.
Eén van de weinige panden, die de verwoesting van de Rhenense
binnenstad heeft doorstaan, is het uit 1900-1905 daterende
postkantoor (RHN 1020) aan de Frederik van de Paltshof. Het
ontwerp stemt overeen met de in die tijd gebruikelijke ontwerpen
van rijksbouwmeester C.H. Peters en zijn bureau. De rooilijn van
het postkantoor en enkele ander niet-verwoeste panden diende als
één van de uitgangspunten voor het wederopbouw-plan, dat C.H.
Pouderoyen in 1940 voor de binnenstad van Rhenen maakte.

4.5. KERKELIJKE GEBOUWEN EN BIJZONDERE ONDERDELEN DAARVAN,
ALSMEDE WONINGEN VOOR KERKELJKE FUNCTIONARISSEN
In de gemeente Rhenen staat een groot aantal kerken. De bekendste
is wel de laat-gothische Cunerakerk (RHN 143), een hallenkerk met
transept. De kerk is genoemd naar de maagd Cunera, die in Rhenen
werd vermoord en later heilig verklaard. Er onstond een bloeiende
bedevaart. Uit de opbrengsten van bedevaart en aflaten, kon
tussen 1492 en 1531 de Cuneratoren worden gebouwd. In het
interieur is het uit circa 1550 daterende renaissance-oksaal van
groot belang. De Cunerakerk is nu in gebruik bij de NederlandsHervormde gemeente.
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In de binnenstad van Rhenen staan nog twee kerken, die in de
inventarisatie zijn opgenomen. Het zijn de uit 1951 daterende, in
Delftse-Schoolstijl gebouwde Gereformeerde kerk (Koningin
Elizabethplantsoen 5, RHN 72) en de Oud-Gereformeerde kerk
Bantuinweg 27 (RHN 21) met bijbehorende pastorie (Bantuinweg 29,
RHN 21A). De aan de Herenstraat gelegen Rooms-Katholieke kerk is
niet opgenomen, omdat deze uit de late jaren vijftig dateert en
niet (zoals de kerk aan het Koningin Elizabethplantsoen) past
binnen de wederopbouw-architectuur van de binnenstad.
In Eist bevindt zich een drietal kerken. De oudste en
architectonisch meest bijzondere is de in 1819 gebouwde
Nederlands-Hervormde kerk aan de Rijksstraatweg (Rijksstraatweg
24, RHN 194). Achter de kerk staat het verenigingsgebouwtje Pniël
(RHN 194A). Aan de Houweg staat de uit 1916 daterende OudGereformeerde Kerk (RHN 137), met de opvallende stalen ramen. Aan
de Schoolweg zien we de van een nieuw portiek voorziene
Gereformeerde Kerk (RHN 219), die in 1934 gebouwd is.
In Achterberg vinden we de uit de jaren twintig daterende
Nederlands-Hervormde Kerk (Achterbergsestraatweg 197, RHN 16),
die qua architectuur verwant is aan de Gereformeerde kerk van
Eist. De Oud-Gereformeerde kerk van Achterberg (Boslandweg 150,
RHN 26) lijkt ook sterk op die van Eist, maar is wit gepleisterd.
Voor zover bekend bevinden zich met uitzondering van die aan de
Bantuinweg, geen specifiek als pastorie gebouwde woningen bij de
kerken. Opvallend is verder, dat alle beschreven kerken tot het
type van de "zaalkerken" behoren. De Cunerakerk vormt hierop de
enige uitzondering.

4.6. UITVAARTCENTRA EN BEGRAAFPLAATSEN
In de gemeente Rhenen zijn diverse begraafplaatsen
geïnventariseerd. Drie zijn gelegen in de kern van Rhenen: de
Algemene Begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg (RHN7), de
gedeeltelijk in een wandelpark veranderde Rooms-Katholieke
begraafplaats aan de Herenstraat (RHN 232) en de Joodse
Begraafplaats aan de Lupinestraat (RHN 156). De Algemene
Begraafplaats is aangelegd in 1896. Het terrein is vierhoekig en
heeft onder andere twee ovale pleinen waaraan enkele grafkelders
zijn gelegen. De Rooms-Katholieke Begraafplaats is grotendeels
geruimd, maar de oorspronkelijke rechthoekige aanleg met drie
paden is nog herkenbaar. Tevens is een aantal graftekens bewaard
gebleven. Heel bijzonder is de uit 1891 daterende Joodse
begraafplaats, gesticht door J. Frank. Het kleine, vierkante
terrein heeft een toegangshek met op de pijlers gedenkstenen met
Nederlandse en Hebreeuwse tekst. Er staan slechts drie grafstenen
op de begraafplaats.
In Eist bevindt zich een restant van een begraafplaats achter de
Nederlands-Hervormde kerk, met daarop een treurwilg die in 1823
geplant is (RHN 194). De uit de tweede helft van de negentiende
eeuw daterende Algemene Begraafplaats bevindt zich oostelijk van
de oude kern aan de Rijksstraatweg (RHN 204). Het rechthoekige
terrein heeft een landschappelijke aanleg en is aan de voorzijde
voorzien van een eenvoudig toegangshek.
Achterberg heeft geen eigen begraafplaats.
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4.7. HANDELS- EN KANTOORGEBOUWEN EN GEBOUWEN VOOR TRANSPORT EN
OPSLAG
Het merendeel van de handelsgebouwen In Rhenen bestaat uit woonwinkelpanden, die met name zijn gelegen in het centrum van de
binnenstad. Typologisch gezien behoren de meesten tot de "diepe
huizen" en "dwarse huizen", die in paragraaf 4.11 nader aan de
orde komen. Een uitzondering hierop vormen Cuneraweg 212 (RHN
45), een in 1934 gebouwde bakkerij en de groentewinkel
Rijksstraatweg 66a (RHN 200), die in 1948 in Delftse-Schoolstijl
is gebouwd.
Tot de handelsgebouwen kunnen ook de banken worden gerekend,
waarvan er in Rhenen twee in de inventarisatie zijn opgenomen.
Beiden liggen aan de hoofdstraat van Rhenen. Het pand Frederik
van de Paltshof 15 (RHN 102J) dateert uit 1930 en is één van de
weinige gebouwen in de straat, die het bombardement van 1940
hebben doorstaan. Opvallend is het feit dat het buiten de
oorspronkelijke rooilijn is gebouwd. Naar het schijnt moest
hiervoor een speciale ontheffing worden aangevraagd. Het pand
Herenstraat 28-30 (RHN 102E) is een bankgebouw, dat wèl onderdeel
uit maakt van de wederopbouw. Het in 1940 of iets later gebouwd
in de stijl van de Delfste School.
Utrechtsestraatweg 204 (RHN 261) is een kantoorgebouw met woning.
Als zoveel gebouwen in Rhenen is ook dit pand tussen 1940 en 1950
in Delftse-Schoolstijl opgetrokken. Het kantoorgedeelte wordt
sterk benadrukt door de monumentale ingangspartij. Candialaan 4
(RHN 31), Van Deventerstraat 27 (RHN 63) en Zwarteweg 1-3 (RHN
176) zijn drie bedrijfspanden met een apart kantoorgedeelte. Ze
zullen ook in paragraaf 4.13 aan de orde komen.
Verlengde Trambaanweg 4-6 (RHN 262) is de voormalige remise van
de in 1882 opgerichte Utrechtse Buurtspoorwegmaatschappij.
Momenteel is het remise van de busmaatschappij Centraal
Nederland.
Gebouwen die zijdelings met de transportfunctie te maken hebben
zijn de reeds eerder genoemde spoorwegwachtershuisjes van de
spoorweg Amersfoort-Rhenen-Kesteren aan de Noordelijke en
Zuidelijke Meentsteeg (RHN 172). Ook de abri aan de Frederik van
de Paltshof (RHN 102R) dient hier genoemd te worden. Deze was
aanvankelijk bedoeld als wachthokje voor de tram, later werd het
een bushalte. In het tegenover gelegen VW-kantoortje (RHN 102Q)
bevond zich eveneeens een wachtruimte voor de tram.
Een gebouw met een specifieke opslagfunctie is het reeds eerder
genoemd dijkopslaggebouw aan de Grebbedijk (RHN 87). Op de
stadsmuur, aan het Keldermanspad staat een vermoedelijk uit de
achttiende eeuw daterende schuur (RHN 142). Bij Cuneralaan 2
hoort een koetshuis (Cuneralaan 6, RHN 32a), dat nog geheel in de
oorspronkelijke negentiende-eeuwse staat verkeerd. Bijzonder is
het nog steeds in gebruik zijnde gebouwtje van de "Coöperatieve
Diepvriesvereniging Achterberg" aan de Hogesteeg (RHN 133) in
Achterberg. Het is vrij jong (1959), maar vanwege z'n uniciteit
is het toch geïnventariseerd.
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4.8 GEBOUWEN VAN LIEFDADIGHEID, GEZONDHEIDSZORG, SOCIALE ZORG,
WETENSCHAP EN CULTUUR
Tot de gebouwen voor gezondheidszorg dient de uit 1952 door de
architecten Van Hoogdalem en Briët ontworpen
zwakzinnigeninrichting "Heimerstein' te worden gerekend, die ook
nog bij de buitenplaatsen aan de orde komt.
In Rhenen staat aan de Achterbergsestraatweg de in 1922 gebouwde
School met den Bijbel, "De Rank" (Achterbergsestraatweg 12, RHN
5 ) . Opvallend is de oriëntatie van de ingangspartij: deze is niet
gericht op een van de beide straten waaraan de school staat, maar
met een hoek van 45 graden gedraaid in de richting van het
centrum van Rhenen (mogelijke oriëntatie op de Cunerakerk?) Niet
ver van "De Rank" staat aan de Wilhelminastraat (RHN 272) de in
1931 gebouwde School voor Gewoon Lager Onderwijs, (later MULO, nu
MAVO). Het is een monumentaal gebouw, dat door middel van twee
zijvleugels een voorplein "omarmt". De architectuur is verwant
aan de Amsterdamse School. Het tegenwoordige gemeentehuis aan de
Herenstraat (RHN 103) kan hier nogmaals worden vermeld. Het pand
is in 1852 gebouwd als jongenskostschool. Daarna is het ULOschool geweest, tot het in 1925 verbouwd werd tot gemeentehuis.
De voormalige Openbare Lagere School in Eist (Rijksstraatweg 164,
RHN 208) dateert uit 1902. In hoofdvorm is het een symmetrisch,
langgerekt gebouw met risalerende middenpartij, waarin zich de
hoofdingang bevindt. De speelplaats ligt achter de school,
evenals de gymnastiekzaal, die ook uit 1902 dateert (RHN 208A).
In de loop der jaren is het gebouw aan de achterzijde uitgebreid,
maar de hoofdopzet blijft herkenbaar. De functie is veranderd in
een gemeenschapshuis.
Ook de Openbare Lagere School van Achterberg (Achterbergsestraatweg 184, RHN 12) is verbouwd tot gemeenschapshuis. De school is
jonger dan die in Eist (1916), maar in hoofdvorm identiek. In
tegenstelling tot die in Eist bevindt de gymnastiekzaal zich niet
in een apart gebouw maar in een aangebouwde vleugel. Tegenover
de school in Achterberg staat de woning van het hoofd der school
(Achterbergsestraatweg 193, RHN 15). De woning heeft tot 1962 als
zodanig dienst gedaan. De eerste steen werd, evenals bij de
scholen van Achterberg èn Eist, gelegd door burgemeester
Schimmelpenninck.

4.9 GEBOUWEN VOOR SPORT, RECREATIE, VERENIGING, VERGADERING EN
HORECA
Het gymnastieklokaal, behorende bij de Openbare Lagere School van
Eist (Rijksstraatweg 164, RHN 208A), is in het voorgaande reeds
aan de orde geweest. Bijzonder is het verenigingsgebouw aan het
Koningin Elizabethplantsoen, nu zalencentrum "Hof van Rhenen",
dat in traditionalistische stijl is gebouwd. De eerste steen werd
gelegd in 1937. In de inventarisatie zijn verder twee in DelftseSchoolstijl gebouwde café-restaurants opgenomen, te weten het uit
1942 daterende Grebbeweg 103-105 (RHN 95) en Utrechtsestraatweg
2-2a (RHN 237) uit 1948. Herenstraat 75 (RHN 118) werd al in het
eerste kwart van deze eeuw als-pension gebruikt. Ook hotel "De
Grebbe" (Grebbeweg 160, RHN 100) dient hier genoemd te worden.
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Dit fraai aan de voet van de Grebbeberg gelegen herenhuis is
omstreeks 1880 gebouwd als woonhuis. In 1928 was het echter al
als hotel in gebruik.
Een complex, dat bij uitstek tot de categorie "recreatie" behoort
is "Ouwehand's Dierenpark" (RHN 96). Het dierenpark is in 1932
opgericht door Cornelis Willem Ouwehand Azoon. Diverse gebouwen,
waaronder de dierenverblijven in de zogenaamde "Hagenbeck"-stijl
(RHN 96H), dateren nog uit de vroegste periode van Ouwehand's. In
mei 1940 zijn echter verschillende gebouwen verwoest. Tussen 1940
en 1942 werden zij weer opgebouwd. Voorbeelden van de
wederopbouwpanden zijn de ingangspartij (RHN 96A), de poort (RHN
96B), de directeurswoning (RHN 96C) en een dienstwoning in de
vorm van een woontoren (RHN 96J). Ook in deze ontwerpen herkennen
we de bouwstijl van de Delftse School.

4.10 KASTELEN, LANDHUIZEN, BUITENPLAATSEN, HISTORISCHE PARKENE N
TUINEN EN DAARBIJ BEHORENDE BIJGEBOUWEN EN OBJECTEN
De Utrechtse Heuvelrug is een regio met een opvallend groot
aantal buitenplaatsen en landgoederen. Kenmerkend voor een
buitenplaats zijn het hoofdgebouw (kasteel of landhuis) met in de
directe omgeving een aangelegde tuin. Tevens bezit iedere
buitenplaats een aantal bijgebouwen (dienstgebouwen) zoals de
portierswoning, koetshuizen en dergelijke. Bij een landgoed horen
bovendien produktiebossen en landerijen en doorgaans een aantal
boerderijen. In Rhenen vinden we vier landgoederen en een
buitenplaats. Daarvan is het als landgoed uit de zestiende eeeuw
daterende Heimerstein (Cuneraweg 12, RHN 34) het meest in z'n
oorspronkelijke vorm en functie aangetast. Van de oude gebouwen
zijn alleen het zogenaamde "melkhuisje" (gebouwd rond 1900-1910)
en een voormalige ijs- en wildkelder uit het begin van deze eeuw
bewaard gebleven. Het huidige hoofdgebouw dateert uit 1952 en is
van het begin af aan in gebruik geweest als hoofdgebouw van de
zwakzinnigeninrichting "Heimerstein".
Een landgoed van vroeg-zestiende-eeuwse oorsprong is
"Prattenburg" (RHN 60). Van de oude aanleg zijn alleen enkele
lanen in het bos bewaard gebleven. In het hoofdgebouw (Cuneraweg
420-420a, RHN 60A) is een woontoren opgenomen, die herinnert aan
de toren die er stond vóór in 1887 het huidige pand werd gebouwd.
Het hoofdgebouw is een door E.G. Wentinck ontworpen kasteel in
eclectische stijl. Achter het hoofdgebouw ligt de door Leonard
Springer ontworpen landschappelijke tuin, met onder andere een
serpentinevijver. In deze tuin staat ook het zondagsschooltje,
dat in 1907 werd gebouwd voor de kinderen uit de buurt (RHN 60D).
Aan het voorplein bij het hoofdgebouw ligt het koetshuis met
koetsierswoning (Cuneraweg 422, RHN 60B). Achter het koetshuis is
de plek van de oude ijskelder nog herkenbaar. Bij het landgoed
horen tevens een grafkelder (RHN 60C), die midden in het bos op
een heuvel ligt en diverse dienstwoningen: het boswachtershuis
(Cuneraweg 426, RHN 60F), de portierswoning (Veenendaalseweg 99,
RHN 60K), twee boerderijen (Cuneraweg 424 en 428, RHN 60E en 60G)
en drie kleinere dienstwoningen (Cuneraweg 430, 432 en 434, RHN
60H, 601 en 60J).
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De vroegste geschiedenis van het landgoed Remmerstein (Oude
Veensegrindweg 15, RHN 182), gaat eveneens terug tot de zestiende
eeuw of zelfs daarvoor. In de bossen zijn delen van de oude
aanleg bewaard gebleven (onder andere in de vorm van een
sterrebos). Uit de resten van het oude huis, dat ten noordoosten
van het huidge stond, werd in 1725 een duiventoren opgebouwd, die
buiten het huidige landgoed ligt (Cuneraweg, bij 305, RHN 54). In
1912 werd het huis aan de Oude Veensegrindweg, naar onderwerp van
S. de Clercq gebouwd (RHN 182A). Bijzondere is de wijze waarop
het huis en de tuinen / bossen door middel van zichtassen met
elkaar verbonden zijn. De as van de (uit de achttiende of
negentiende eeuw daterende) oprijlaan loopt als het ware dóór het
huis via de geometrische achtertuin naar een laan in het bos.
Vanuit het huis loopt tevens een zichtlijn door de formele tuin
naar ontwerp van D.F. Tersteeg (RHN 182B) in de richting van de
Grebbeberg en Gelderse Vallei. In de tuin zien we diverse
terrassen, waterpartijen en een pergola.
Bij "Remmerstein" horen enkele bijgebouwen, zoals een koetshuis
(RHN 182D), een gebouwtje voor de waterpomp (RHN 182E) en een
toegangshek (RHN 182C). Naast het toegangshek staat de voormalige
portierswoning.
De buitenplaats "De Hught" (Stokweg 12, RHN 230), in 1936
aangelegd in opdracht van G.C.D. Aumale, baron van Hardenbroek.
Het ontwerp van het hoofdgebouw is van de Rhenense architect A.A.
Van Ommen, de formele tuin vóór het huis is ontworpen door Mien
Ruys. Bij de buitenplaats hoort een portierswoning (Stokweg 10,
RHN 230A)
Een zeer interessant landgoed is "De Tangh" (Utrechtsestraatweg
110, RHN 254). De grond werd in 1919 aangekocht door W. Waller.
In 1927 kwam het hoofdgebouw (RHN 254A) tot stand, naar ontwerp
van de Amersfoortse architect Van der Haar. De bouwstijl is
verwant aan de koloniale architectuur. Uniek is de toepassing van
stalen ramen. In het interieur zijn met name neorenaissancistische vormen toegepast (bijvoorbeeld in de
lambrizeringen, trappen en deuren).
Het hoofdgebouw van "De Tangh" is bereikbaar via het zogenaamde
"bruidspad", met aan het begin en het einde (waar het bos begint)
een toegangshek (RHN 254B en 254A). Links van het pad staan in
het bos een prieel (RHN 254F) en een uitkijktorentje (RHN 254D).
Voor het torentje zijn zuilen gebruikt, die aanvankelijk voor de
pergola van het huis waren bedoeld. Achter het huis ligt de
tennisbaan met een gebouwtje voor de toeschouwers (RHN 254F).
Rond het huis ligt een formeel aangelegde tuin, onder andere
ontworpen door tuinarchitect Copijn. Ondermeer is er een verdiept
gelegen Franse tuin. Bijzonder is de ronde "cour" achter het
huis, met de ommuring van kloostermoppen, die qua maatvoering is
afgeleid van de Rhenense stadsmuur. In het huis, de cour en de
tuin zijn allerlei bouwfragmenten verwerkt, die onder andere
afkomstig zouden zijn uit het zeventiende-eeuwse "Koningshuis"
van Frederik van de Palts, dat naast de Cunerakerk stond. De
schoorsteen-bekroningen op het huis zijn afkomstig uit het huis
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"De Wiers" in Vreeswijk (Nieuwegein). In een poortje in de
courmuur is een paneel uit een boerenkar verwerkt. Het geheel
verkeert nog volledig in oorspronkelijke staat.
Tegenover "De Tangh" ligt een voormalige arbeiderswoning
Utrechtsestraatweg 67 (RHN 247), die in 1927 door Waller werd
gekocht. Hij liet architect Van der Haar een nieuwe voorgevel
ontwerpen.

4.11 WONINGEN EN WONINGBOUWCOMFLEXEN
Arbeiderswoning, 1 woonlaag
Dit type woningen heeft één bouwlaag onder de kap, meestal een
zadeldak. De woningen hadden in oorsprong meestal één of twee
kamers op de begane grond, waar je via de voordeur rechtstreeks
binnen kwam. Op zolder was er slaapruimte. Aan de Driftweg en de
Franseweg in Eist, liggen drie vrijwel identieke eenlaags
arbeiderswoningen (Driftweg 31, RHN 65; Driftweg 33, RHN 66;
Franseweg 92, RHN 80). Zij dateren uit de tweede helft van de
vorige eeuw.
Arbeiderswoning, 1 1/2 woonlaag
Bij dit type werd extra woonruimte in de kap gecreëerd door
middel van een mansardekap of met behulp van een borstwering van
1/2 a 1 meter hoogte onder het zadeldak. De huizen zijn
merendeels ontstaan na de Woningwet (1901), toen er regels werden
opgesteld voor de minimale afmetingen en voorzieningen van een
woning.
Voorbeelden van woningen met mansardekap, die ook wel
burgerwoonhuizen worden genoemd, zijn Vogelensang 21 (RHN 263),
Paardekop 8(RHN 184) en het dubbele woonhuis Molenstraat 31-33
(RHN 164). Een voorbeeld van het type met borstwering is
Rijnstraat 28 (RHN 217), dat in in het laatste kwart van de
negentiende eeuw gebouwd zal zijn (dus vóór de Woningwet). Een
uit 1942 daterend complex van dergelijke woningen staat aan de
Koningstraat, Weverstraat en Van Deventerstraat (RHN 152) in de
Rhenense binnenstad. Nog iets jonger zijn de opvallend op een
heuvel gelegen woningen aan de Julianastraat (RHN 138) uit 1948.
Twee blokken van woningen onder mansardekap die tevens een
borstwering hebben zijn Duistereweg 6-16 (RHN 67) en Oude
Veenendaalseweg 9-15 (RHN 180), die rond 1900 gebouwd zijn.
Opvallend is de aanpassing van de huizen aan de ligging op
heuvelachtig terrein: de plinten volgen de helling trapsgewijze
terwijl de dakgoten een schuine lijn volgen. Hetzelfde zien we
bij de woningen Oude Dijksestraat 8-18 (RHN 179).
In het omstreeks 1915 gebouwde Vreewijkcomplex (RHN 165), aan het
Vreewijkplein, de Domineesbergweg en de Nieuwe Veenendaalsweg,
zien we een toepassing van zowel woningen met mansardedak en als
die met borstwering en zadeldak.
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Arbeiderswoning, 2 woonlagen
Het uit 1932 daterende Van Suylenplein is een voorbeeld van een
complex arbeiderswoningen met twee woonlagen onder de kap; Het
zijn vier bouwblokken van zes arbeiderswoningen, gelegen rondom
een vierhoekig plein. Een blok tweelaags arbeiderswoningen wordt
gevormd door Rijnstraat 45-59 (RHN 218), dat op identieke wijze
aan de helling is aangepast als de hierboven besproken woningen
aan onder andere de Duistereweg. Het pand aan de Rijnstraat is
rijk versierd met neo-renaissance elementen als banden,
hoekblokken en aanzet- en sluitstenen.
Middenstandswoning
Middenstandswoningen zijn ruim opgezette woningen, die veel
werden gebouwd in de jaren twintig en dertig. De meeste huizen
hebben een begane grond (met grote kamer-en-suite), een
verdieping en een zolder. Kenmerkend is het gebruik van donkere
baksteen, diep gelegen voegwerk en zwaar kozijnhout. Veel
middenstandswoningen werden gebouwd als dubbel woonhuis.
Typerende voorbeelden zijn Rijksstraatweg 41-41a (RHN 198),
Parallelweg 2-4 (RHN 186) en Levendaalselaan 1-2 (RHN 153). Een
in 1920 door de Utrechtse architect J.C. Wentinck ontworpen
complex van kleinere middenstandswoningen ligt aan de
Kastanjelaan (RHN 139).
Gevelpand: diepe huis, dwars huis en vierkant huis
Met name in de binnenstad van Rhenen vinden we veel woonhuizen
(vaak gecombineeerde winkel-woonhuizen) die aan elkaar geschakeld
liggen in een gevelwand. Dit zijn de zogenaamde gevelpanden.
Binnen de gevelpanden kunnen we een onderscheid maken tussen
diepe huizen, dwarshuizen en vierkante huizen. Bij diepe huizen
is de diepte groter dan de breedte, terwij1 het dak haaks op de
straat is georiënteerd. Voorbeelden zijn Herenstraat 13 (RHN
102A), Herenstraat 27 (RHN 102D) en Frederik van de Paltshof 20
(RHN102K).
Dwarse huizen hebben een evenwijdig aan de weg gelegen dak en hun
breedte is groter dan de diepte. Frederik van de Paltshof 42-44
(RHN 102P) en Rijnstraat 3/Gasthuisstraat 5 (RHN 214) zijn dwarse
huizen. Twee bijzondere in de gevelwand geplaatste dwarse huizen
zijn Herenstraat 17-21 (RHN 102B) en Frederik van de Paltshof 30
(RHN 102M). Herenstraat 17-21 heeft in de begane grond een
galerij met arcaden, Frederik van de Paltshof 30 heeft de vorm
van een stadpoort of triomfboog. Op de verdieping bevinden zich
woningen. De arcaden en de triomfboog kunnen worden beschouwd als
een verwijzing naar de klassieke architectuur, die een
inspiratiebron vormde voor de Delftse School.
De laatste in Rhenen voorkomende categorie gevelpanden zijn de
vierkante huizen. Zij worden doorgaans gedekt door een
(afgeknot) schilddak; hun breedte en diepte is nagenoeg gelijk.
Frederik van de Paltshof 33 (RHN 102N) en Herenstfaat 59 (RHN104)
zijn goede voorbeelden van vierkante huizen.
Vrijwel alle hierboven genoemde panden maken deel uit van de
wederopbouw-architectuur van de Rhenense binnenstad, die zowel
stedebouwkundig en architectonisch door architecten uit de
Delftse School werd verwezenlijkt.
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Vrijstaand diep en dwars huis
Analoog aan de gevelpanden onderscheiden we vrijstaande diepe en
dwarse huizen, zoals de diepe huizen Achterbergsestraatweg 193
(RHN 15) en Franseweg 93 (RHN 81). Vrijstaande dwarse huizen zijn
Herenstraat 42-44 (RHN 102G), Utrechtsestraatweg 57 (RHN 244) en
(kleinschaliger) Cuneraweg 65 (RHN 37) en Rijksstraatweg 19 (RHN
191)
Herenhuis
Het herenhuis vertoont sterke verwantschap met het in de
gevelwand gelegen vierkante huis. Het gaat hier om vrijstaande,
nagenoeg vierkante huizen met doorgaans symmetrische gevels en
twee bouwlagen onder de kap. Cuneralaan 2 (RHN 32) en Stokweg 2
(RHN 22) zouden we tot de herenhuizen kunnen rekenen.
Buitenplaatshuis
De hoofdgebouwen van "Remmerstein" (RHN 182), "De Hucht" (RHN
230) en "De Tangh" (RHN 254) zijn landhuizen. "Prattenburg" (RHN
60) kan het beste worden getypeerd als een kasteel. "Heimerstein"
(RHN 34) is specifiek gebouwd als zwakzinnigeninrichting en
vertoont geen overeenkomsten met de woonhuisarchitectuur.
Villa en landhuis
Vanaf het eind van de negentiende eeuw kwam de villa- en
landhuisbouw op. Het gaat hier om vrijstaande huizen, waarbij de
villa wordt gekenmerkt door verticaliteit met asymmetrische
plattegronden en dakpartijen. Het landhuis heeft doorgaans een
meer horizontale opbouw. Er zijn minder in- en uitspringende
partijen, met name wat betreft het dak. Zowel bij villa's als
landhuizen treffen we dubbele woonhuizen aan.
In Rhenen vinden we, met name aan de Herenstraat en omgeving, een
groot aantal villa's uit het eind van de vorige en het begin van
deze eeuw, zoals Herenstraat 69 (RHN 115), Herenstraat 71-73 (RHN
116) en Herenstraat 84-86, die door dezelfde opdrachtgever tussen
1903 en 1906 gebouwd zijn. Het huis "Geerestein" (Herenstraat 94,
RHN 125) dateert uit het laatste kwart van de negentiende eeuw en
valt op vanwege de neo-classicistische detaillering. Iets ten
oosten van "Geerestein" staat "Vrede-Oord" (Herenstraat 96, RHN
126) uit omstreeks 1900. Een rijk gedetailleerde villa, waarin we
een combinatie van elementen uit de neo-renaissance stijl en
chaletstijl aantreffen, is "Villa Maria" aan de Stationsweg (RHN
226), uit 1892. Een laatste voorbeeld van een villa is
Utrechtsetraatweg 20 (RHN 239), in 1899 gebouwd in opdracht van
een graanhandelaar. Opvallend is de toepassing van het gothische
driepas-motief in de topgevel.
Naast de villa's staan aan de Herenstraat diverse landhuizen,
zoals Herenstraat 59, 61, 63, 65 en 67 (RHN 109, 110, 112, 113 en
114). Ze dateren uit de periode tussen 1912 en 1938. Bijzonder is
met name Herenstraat 63, dat in 1922 werd ontworpen door de
Amsterdamse beeldhouwer Hildo Krop voor zijn zuster, mevrouw Van
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Wijngaarden-Krop. Meer naar het westen, op de overgang tussen de
heuvelrug en de Rijn staan ook veel landhuizen, zoals
Utrechtsetraatweg 98 (RHN 250). Het werd gebouwd voor de bankier
Van Heyst in 1926 en lijkt sterk geïnspireerd op de klassiek
Italiaanse villa-bouw. Bijzonder is ook het door Gerrit Rietveld
in 1949 ontworpen woonhuis met praktijkruimte Rijkstraatweg 158
(RHN 206). Een voorbeeld van een dubbel landhuis is Cuneraweg
399-401 (RHN 58), uit 1932. Een heel klein landhuis is Cuneraweg
391 (RHN 57), dat in 1928 is gebouwd als atelier. Beide laatste
genoemde huizen werden ontworpen door architect G.J. Berning uit
Tiel.

4.12 BOERDERIJEN
In Utrecht kunnen we een onderscheid maken tussen drie typen
boerderijen, die als groep weer tot het zogenaamde "hallehuis"
behoren. Het zijn de langhuis- dwarshuis en krukhuisboerderij.
Langhuisboerderij
Van dit type, waarbij het woon- en bedrij fsgedeelte in eikaars
verlengde onder één kap liggen, treffen we de meeste boerderijen
aan. Voorbeelden zijn Achter de Lijn 8 (RHN 18), Boslandweg 90
(RHN 25), Cuneraweg 122 (RHN 41), Cuneraweg 168 (RHN 43) en
Cuneraweg 280 (RHN 48). Ook de wederopbouw-boerderijen, die
tussen 1940 en 1942 zijn gebouwd zijn vrijwel allemaal
langhuisboerderijen. Een fraai voorbeeld is Nude 19 (RHN 174),
met zijn in- en uitzwenkende topgevel. Eenvoudiger zijn Maatsteeg
4 (RHN 157) en Weteringsteeg 4 (RHN 266). Friesesteeg 26 (RHN
85), Weteringsteeg 39 (RHN 169) Weteringsteeg 45 (RHN 270) zijn
gebouwd naar eenzelfde ontwerp. Wederopbouw-boerderijen zijn
herkenbaar aan een gevelsteen met het jaartal 1940, waaronder een
leeuw is afgebeeld, die door de vlammen stapt. De bouwstijl is
die van de Delftse School.
Tabaksboerderij
Voor de gemeente Rhenen, met name voor het dorp Eist, is de
tabaksteelt lange tijd van groot belang gewaast. Zij was in de
zeventiende eeuw ontstaan, maar kende een sterke opleving in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Uit die tijd dateren de
meeste tabaksboerderijen, waar het woonhuis en de droogschuur
voor de tabak als één geheel werden gebouwd, op vergelijkbare
wijze met de hierboven besproken langhuisboerderijen. Voorbeelden
zijn Oude Veensegrindweg 50 (RHN 183), Plantage Willem III 3 en 5
(RHN 187A en 187B), Rijksstraatweg 234 (RHN 212), Stokweg 1 (RHN
228) en Utrechtsestraatweg 91 (RHN 248) en 93 (RHN 249).
Kenmerkend zijn de gepotdekselde houten achterhuizen, voorzien
van houten ventilatieluiken. Vaak werden speciale gehengen
gebruikt voor de fixatie van de luiken en wanden. Deze zijn onder
andere nog te zien bij Utrechtsestraatweg 91.

70

Dwarshulsboerderlj
De meest kenmerkende eigenschap van de dwarshuisboerderij is,
zoals de naam al aangeeft, dat het voorhuis dwars geplaatst is
ten opzichte van het achterhuis. Het voorhuis heeft meestal een
rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een (afgewolfd)
zadel- of schilddak. Eén van de oudste dwarshuisboerderijen in
Rhenen is De Opslag 2 (RHN 178) uit het eerste kwart van de
negentiende eeuw. Uit dezelfde periode dateren Rijksstraatweg 12
(RHN 190) en Rijksstraatweg 22-22a (RHN 193), dat getuige de
jaartalankers in 1817 is gebouwd. Alle drie de boerderijen hebben
een monumentale, vrijwel symmetrische voorgevel, met
classicistisch vormgegeven details (kroonlijst; deuromlijsting;
dakkapellen).
Rhenen heeft diverse dwarshuisboerderijen, die in het laatste
kwart van de negentiende eeuw gebouwd moeten zijn. Friese Steeg 6
(RHN 83) heeft in de rechter zijgevel van het achterhuis een
muuranker met het jaartal 1871. Bovenweg 7 (RHN 27), Cuneraweg
246 (RHN 46), Cuneraweg 285 (RHN 50), Hogesteeg 27 (RHN 135),
Nude 36 (RHN 175) en Nude 57 (RHN 177) zijn hiermee
vergelijkbaar. Twee jongere voorbeelden zijn Dwarsweg 10 (RHN 68)
uit omstreeks 1910 en Addenshoeve 4 (RHN 19), ofwel "Remmerden".
"Remmerden" heeft een laat-negentiende-eeuws achterhuis, maar het
voorhuis is rond 1910 gebouwd.
Rijksstraatweg 20-20a (RHN 192) kunnen we ook tot de
dwarshuisboerderijen rekenen. Bijzonder is het tweebeukige
voorhuis met zakgotendak. Evenals de voornoemde boerderijen aan
De Opslag en Rijksstraatweg dateert het voorhuis uit omstreeks
1800-1825 en is het versierd met classicistische details. De
voordeur heeft een rijk versierd snijraam. Het achterhuis is
jonger dan het voorhuis.
Blauwe Kamer 2 (RHN 23) had een gecombineerde functie: het was
een boerderij, maar tevens veerhuis met gelagkamer voor het
voetveer over de Rijn.
Krukhuisboerderij
Achterbergsestraatweg 164 (RHN 9) is de enige krukhuisboerderij
in de gemeente Rhenen. Krukhuisboerderijen zijn aan één zijde met
een kelder en opkamer uitgebreide langhuisboerderijen. Doorgaans
werd de kelder gerbuikt voor de kaasproduktie. Of dit bij
Achterbergsestraatweg 164 ook het geval was, is niet duidelijk.
Boerenwoning
De boerenwoning is speciaal voor een agrarisch bedrijf gebouwd,
maar het woonhuis staat min of meer los van de bedrijfsgebouwen,
zoals bijvoorbeeld te zien is bij Franseweg 103 (RHN 82).
Bijgebouwen
Op de boerderij-erven treffen we diverse bijgebouwen aan. Met
name zien we veel schuren, waarvan de tabaksschuren tot de
belangrijkste mogen worden gerekend. Deze schuren, bedoeld voor
het drogen van de tabaksbladeren, staan ondermeer bij
Achterbergsestraatweg 10 (RHN 4 ) , Engweg 3 (RHN 75),
Utrechtsstraatweg 102 (RHN 252) en Utrechtsestraatweg 143 (RHN
257).
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Opvallend in Rhenen is het grote aantal bakhuizen, waarvan
sommige nog zeer laat (omstreeks 1925-1930) zijn gebouwd. Ze
staan onder andere bij Achter de Lijn 8 (RUN 18), Cuneraweg 122
(RHN41), Cuneraweg 169 (RHN43), Cuneraweg 283 (RHN 49), Cuneraweg
286 (RHN 51) en Koesteeg 2 (RHN 146). De uitbouw aan de
achterzijde was de stookplaats.
Vierkante hooibergen treffen we in Rhenen nauwelijks aan. De
schuurberg bij Nude 36 (RHN 175) is dan ook een uitzondering.
Doorgaans worden voor de hooiopslag hoge schuren gebruikt, onder
zadeldaken met ongelijke schilden. Vaak wordt de hooiopslagfunctie gecombineerd met de stalling van wagens. Dergelijke hooiannex wagenschuren treffen we onder andere aan bij Achter de Lijn
8 (RHN 18), Bovenweg 26 (RHN 29) Koesteeg 2 (RHN 146) en Lijnweg
21 en 35 (RHN 154 en 155).
Als laatste dient hier gewezen te worden op de groenaaleg, zoals
leilinden en boerentuinen, die we bij diverse boerderijen
aantreffen.

4.13 BEDRIJFSGEBOUWEN
De uit 1821 daterende stellingmolen Koningin Elizabethplantsoen 3
(RHN 71), ofwel "De Panoramamolen", kan als het oudste nog
bestaande bedrijfspand van Rhenen worden beschouwd. Deze
korenmolen is gelegen op een restant van de Rhenense stadswal.
Grutterstraat 15 (RHN 101) heeft als sigarenfabriek dienst
gedaan. Het pand zal gebouwd zijn in de tweede helft van de
negentiende eeuw, toen de tabaksteelt haar grootste bloei
doormaakte.
Naast de tabaksteelt was de steenfabricage van oudsher een
belangrijke bestaansbron. Van de oude steenfabriek "Over Betuwe"
(Utrechtsestraatweg 202 / RHN 260) is weinig bewaard gebleven,
behoudens een schoorsteen en enkele arbeiderswoningen
(Utrechtsestraatweg 216-216a-216b, RHN 2609A en
Utrechtsestraatweg 218, RHN 260B).
Bijzonder is de in 1901 door W. de Haas opgerichte particuliere
elektriciteitscentrale aan het Buitenomme (RHN 30). De door De
Haas gebouwde villa's aan de Herenstraat, nummer 69 en 71-73 en
84-86 (RHN 115, RHN 116 en RHN 119), werden als eerste huizen in
Rhenen op dit electriciteitsnet aangesloten.
Een klein bedrijfspand is de rond 1910-1920 gebouwde voormalige
smederij Achterbergsestraatweg 207 (RHN 17). ïn het interieur is
de oude smidse nog te zien.
Vanaf het eind van de negentiende eeuw, zien we dat er zich een
aantal bedrijven vestigde aan de Vogelensang en Zwarteweg, bij
het station en de belangrijke verbindingsweg met Veenendaal. Zo
had tapijtfabriek Van Wijngaarden aanvankelijk een vestiging in
de binnenstad. Een restant daarvan is Van Deventerstraat 27 (RHN
63), nu in gebruik als kruidenfabriek. De fabriekshal annex
kantoor is ontworpen door de Amsterdamse beeldhouwer Hildo Krop
omstreeks 1920-1925. Na het bombardement van mei 1940 verhuisde
Van Wijngaarden naar de Vogelensang 35 (RHN 264). De fabriekshal
uit 1941 werd ontworpen door de Enschedese architect Beltman, die
veel ervaring had met de bouw van textielbedrijven in Twente. In
1950 vond een uitbreiding in eigen beheer plaats.

72

Het kantoorgebouw en de oliestomer van chemische fabriek Rhenus
(Zwarteweg 1-3, RHN 276) kunnen tot de meest markante
bedrijfspanden van Rhenen worden gerekend. Ze zijn in 1937
ontworpen door de Rhenense architect A. van Ommen, in een aan het
Nieuwe Bouwen verwante stijl. Een tweede chemische fabriek werd
in 1947 aan de Candialaan gebouwd (RHN 31), eveneens in de
nabijheid van het spoor. Bij dit pand zien we een constrast
tussen de geslotenheid van het kantoor aan de voorzijde, en het
lichte ontwerp in beton en glas van de hal aan de achterzijde.
De op de voormalige eng (middeleeuwse akkerbouwgrond) "De
Koerheuvel" gelegen watertoren met dezelfde naam (Koerheuvelweg
5, RHN 147) is in 1935 gebouwd. Uniek is de combinatie van een
watertoren met een recreatieve functie als restaurant en
uitkijktoren. De toren is nu buiten gebruik; het
restaurantgedeelte is gesloopt.
Als laatste dient gewezen te worden op een vijftal
transformatorhuisjes. Aan de architectuur van deze kleine
bedrijfspandjes blijkt vaak veel aandacht te zijn besteed. De
meest bijzondere ontwerpen zijn de trafo aan het Koningin
Elizabethplanstoen (RHN 74), die, analoog aan de
wederopbouwarchitectuur van de binnenstad, in Delftse-Schoolst!jl
is gebouwd en de trafo bij steenfabriek de Over-Betuwe (RHN 260),
die verwantschap vertoont met het Nieuwe Bouwen. De andere
trafo's zijn Rijkstraatweg 160 (RHN 207) en staan bij
Achterbergsestraatweg 184 (RHN 13) en Utrechtsestraatweg 204 (RHN
261).
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5 INVENTARISATIE VAN BOUWKUNDIGE OBJECTEN

5.1. TOELICHTING
Per object zijn diverse gegevens vermeld, waaronder identificerende, historische en technische, alsmede een omschrijving, een
categorie-indeling en een motivering waarom het object in de
inventarisatie is opgenomen.
De motivering is verwoord volgens standaard-formuleringen. De
erbij vermelde cij fers geven de mate aan waarin een en ander van
belang is (aflopend van 1 tot 5, van zeer groot tot niet).
De indeling van de waarde
loopt in feite vooruit op
het reeds nu maken van zo
op behoudskwesties en ter
monumentenbeleid.

in categorieën (aflopend van 1 tot 3)
de selectie-fase. Er is gekozen voor
'n indeling om snel te kunnen inspelen
stimulering van een gemeentelijk

De categorie-indeling is als volgt:
1: zeer waardevol op gemeentelijk niveau; van monumentale
betekenis;
2: waardevol op gemeentelijk niveau; van beeldbepalende
betekenis;
3: van enige waarde op gemeentelijk niveau; van beeldondersteunende betekenis.
Omtrent de zeldzaamheid van het object is nog geen uitspraak
gedaan, wél omtrent de gaafheid. Met gaafheid is aangeduid in
hoeverre een object zich nog in de originele toestand bevindt.
De volgende onderverdeling naar type gaafheid is gemaakt:
- gaafheid wat betreft de directe omgeving;
- gaafheid wat betreft de hoofdvorm;
- gaafheid wat betreft de detaillering.
Afkortingen
Inventar. - inventarisatie
Bijz. gebied - gebied met bijzondere waarden
Bouwk. staat •= bouwkundige staat
Bouwj. - bouwj aar
Bouwj. verb. - datum verbouwing
Oorspronk. functie - oorspronkelijke functie
Vindplaats bouwtek. - vindplaats bouwtekeningen
Foto neg. nummer - fotonegatief nummer
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