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MEMO  

Documentnummer 2015\ 3980 
Aan Gemeente Rhenen (Martijn van Dee) 
Kopie aan  
    
Van Tristan Minning Telefoonnummer (0318) 538342 
Afdeling Wonen en Leven   
    
Datum 2 september 2015   
Onderwerp Verplaatsing bouwmogelijkheid Cuneralaan 65 naar Utrechtsestraatweg ong. 
 

Gemeente Rhenen heeft gevraagd om het principeverzoek van de Utrechtsestraatweg (ong.) te 
beoordelen. Het principeverzoek betreft verplaatsing van het bouwrecht van de Cuneralaan 65 naar 
de Utrechtsestraatweg tussen 21 en 25. 
 
Huidige situatie 
In 2008 zijn in een bestuurlijk overleg tussen de gemeente Rhenen en de provincie Utrecht afspraken 
gemaakt over de aankoop van natuur en water. Met de aankoop worden de Blauwe Kamer, 
Grebbeberg en de Palmerswaard met elkaar verbonden. Er wordt ongeveer 1,5 hectare EHS 
gerealiseerd.  
In dit gebied ligt een woning aan de Cuneralaan 65. Deze woning wordt gesloopt en is al reeds 
wegbestemd. Het nu voorliggende verzoek heeft betrekking op het verplaatsen van het bouwrecht 
naar de Utrechtsestraatweg tussen 21 en 25.  
 
De Utrechtsestraatweg is vanouds een uitvalsweg in oostelijke richting vanuit het middeleeuwse 
centrum van Rhenen. Buiten de stad is er een afwisseling tussen lintbebouwing en open gebieden, 
met zicht op de uiterwaard/rivier. 
 
Structuurvisie 
De structuurvisie gaat voor Rhenen uit van een compacte kern binnen de rode contour. Met 
verdichting, meervoudig ruimtegebruik en herstructurering zijn in de komende periode voldoende 
woningen te realiseren. De groene randen van Rhenen worden maximaal gerespecteerd, aanvullende 
bebouwing aan de linten naar het buitengebied is ongewenst. De natuur en recreatie in de 
uiterwaarden krijgen meer ruimte. De open panorama’s op de rivier, gezien vanaf openbare routes, 
zijn van alle bewoners en worden niet verder verdicht. 
 
De visie op de uiterwaarden van Rhenen gaat uit van behoud van de resterende openbare 
panorama’s op de rivier.  
De uiterwaarden van de Neder-Rijn bij Rhenen zijn ruim en groen, er zijn relatief weinig 
voorzieningen, de oever is wel goed bereikbaar met wandelpaden vanuit de kern. Voorgesteld wordt 
om de uiterwaarden meer bruikbaar te maken door aanvullende wandelroutes en nieuwe natuur. Het 
is aantrekkelijk om lange afstanden te wandelen door de uiterwaarden. 
 
Beoordeling verzoek 
Bij het stedenbouwkundig beoordelen van de aanvraag is het volgende naar voren gekomen: 

• Door op de voorgestelde locatie te bouwen wordt het lint verder verdicht en wordt het 
panorama verstoord. Nieuwe bebouwing in het lint van de Utrechtsestraatweg kan aanleiding 
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zijn om in de toekomst meer verzoeken te verwachten om in het lint te bouwen en uiteindelijk 
geen panorama over te houden. 

• Het lint bestaat uit diverse stedenbouwkundige ensembles, afgewisseld met open delen 
waarbij er zicht is op de uiterwaard/ Neder-Rijn. De bebouwing komt solitair in een open deel 
te staan. De bebouwing staat te ver van de overige bebouwing om onderdeel te zijn van een 
ensemble. Er ontstaat hierdoor een verdichting op een plek waar openheid een kwaliteit is. 

• De huidige woning ligt op een bijzondere plek. Het is moeilijk om een gelijkwaardige locatie in 
Rhenen te vinden met dezelfde kwaliteiten, zonder aantasting van de kern van Rhenen.  

 
Conclusie 
Geen medewerking verlenen aan het bouwen van een woning vanwege het behoud van panorama’s 
op de uiterwaard/ Neder-Rijn.  


