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De waarde van het panorama naast 
Utrechtsestraatweg 21 
 

De meest opvallende waarde van het panorama naast Utrechtsestraatweg 21 is de visuele. Komende 

uit het westen belooft een prachtig uitzicht over de Rijn veel moois. Dan volgt echter een lang stuk 

lintbebouwing. Dit wordt onderbroken door het dal bij De Tangh, maar daar is ten zuiden van de weg 

geen zicht op de Rijn. Pas na een volgende rij lintbebouwing opent zich al in de bebouwde kom, 

opeens het panorama op de Palmerswaard, de Rijn en de Betuwe. Je weet weer waar je bent: op de 

overgang van Heuvelrug en rivierengebied. Zo’n uitzicht is van groot belang. Je kunt je oriënteren in 

de ruimte, op een unieke manier. Het is het visitekaartje van Rhenen, wat zich nog een keer groter 

herhaalt na de rotonde van het Paardenveld: een weids uitzicht naar de Rijn. 

Naast de visuele waarde is er nog een waarde: de aardkundige. Deze waarde wordt nergens in de 

beschrijvingen genoemd, maar is wel degelijk van belang. Geomorfologisch is het betrokken gebied 

onderdeel van een sandr. Zo’n sandr is een spoelzandwaaier die ontstaan is door afzetting van zand 

en grind dat is getransporteerd door het smeltwater van de gletsjers in het Saalien. Dit smeltwater 

liep over de stuwwal en nam zand en grind mee. Aan de voet van de stuwwal werd dat afgezet. 

Meestal zijn het vrij vlakke afzettingen, door hun vlakke ligging en stevige basis zijn het vaak de 

eerste plaatsen waar nederzettingen worden gesticht. Het vlakke deel van de benedenstad in 

Rhenen ligt ook op zo’n sandr. Zie voor de ligging ervan fig.1. 

 

Fig. 1 ligging van het sandr-gebied bij Rhenen. Bron: Geomorfologische kaart. 

De terreinvorm van het gebied geeft reden tot verder onderzoek. We zien er namelijk een 

dalvormige laagte, min of meer loodrecht op de Utrechtsestraatweg. Dit is een restant van een droog 

dal, gevormd op de stuwwal en de sandr bij momenten van grote afstroming van smeltwater. We 

noemen het een droog dal, omdat er nu geen beek in loopt. Een veel grotere uitvoering ervan ligt 

zo’n 500 m naar het westen, het dal ten oosten van de Tangh. Op een uitsnede van de AHN (fig.2) zijn 

beide dalen goed te zien. Bij de pijl het droogdal van de Tangh, in de cirkel het droogdal van Lijster 
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Eng. Door de stedelijke bebouwing die in de 70ér jaren op de Lijster Eng is aangelegd is het droogdal 

niet meer te zien. Dat is anders als we de topografische kaart van 1860 bekijken (fig.3). Duidelijk is 

aan de arcering te zien dat er een geul van boven naar beneden vanaf de stuwwal leidt. 

Het dal van de Tangh is natuurlijk veel duidelijker te zien dan het dal van de Lijster Eng. Echter heeft 

het dal van de Tangh geen relatie meer met het rivierengebied door de bebouwing aan de rivierzijde 

van de Utrechtsestraatweg. Het droogdal van de Lijster Eng, dat weliswaar kleiner is, heeft een 

duidelijke relatie met het open gebied aan de voet van de sandr, dat overspoeld is met de 

rivierafzettingen. Het geeft duidelijk de relatie weer tussen de stuwwal en het rivierengebied.  

 

Fig. 2 Hoogtekaart AHN met Hillshadeuitvoering 

 

Fig. 3 Uitsnede Topografische kaart 1860 
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Volgens informatie was de bestemming van dit gebied in het Bestemmingsplan Buitengebied van 

1987 Agrarisch gebied met bijzondere landschappelijke en natuurlijke kenmerken, met 

functieaanduiding archeologisch monument. Die bestemming is in 2011 (Bestemmingsplan 

Buitengebied Rhenen) gewijzigd in Agrarisch, met functieaanduiding intensieve kwekerij. Door deze 

bestemming is de waarde niet aangetast, de vorm van het dal is nog steeds duidelijk herkenbaar. 

Belangrijk is te constateren dat het gemeentebestuur eerder wel degelijk de waarde van dit gebied 

erkend heeft en gehonoreerd in het bestemmingsplan. 

Conclusie: het open gebied naast Utrechtsestraatweg 21 is het beschermen waard. In de eerste 

plaats door het panorama dat uniek is voor Rhenen. In de tweede plaats is het beschermingswaardig 

als gemeentelijk aardkundig monument, als droogdal (zou zo’n categorie bestaan). Het laat de relatie 

zien van deze plaats met de geologische ontstaanswijze van het gehele gebied. Bebouwing van een 

deel van het terrein zou de gaafheid ervan aantasten en afbreuk doen aan de waarden. Deze plek is 

uniek, want ter plaatse is oriëntatie in ruimte (panorama) en tijd (ijstijdrelict) mogelijk. 

Rhenen, maart 2021 

ir. A.H. Woudstra,  

Landschapsdeskundige 

 

Bronnen van kaarten: 

Geomorfologie: https://www.broloket.nl/ondergrondmodellen 

Hoogtekaart: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ 

Gebruik AHN3 maaiveld Hillshade 

Topgrafische kaart: https://www.topotijdreis.nl/ 
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