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Het Spoorgat te Rhenen

Willem H. Stmus

Tijdens het historisch café van 21 oktober 1999 vroeg één van de aanwezigen of
bij een volgende gelegenheid iemand iets zou kunnen vertellen over ons spoorgat,
de doorsnijding door de Laarseberg ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn
Amersfoort - Kesteren/Mjmegen. Eenzelfde nieuwsgierigheid naar het ontstaan
van het spoorgat kende ik zelf sinds ik het eendaagse verblijf van Nescio in
Rhenen in 1904 onderzocht en daarbij stuitte op zijn woorden in Titaantjes: "In
Rhenen stond ik in de schemering op de brug over den spoorweg en keek naar 't
Noorden. In de diepte lag de spoorlijn tot den gezichtseinder, [...]. Ik keek er naar
hoe de bergwanden geleidelijk lager werden, tot ze, heel ver, overgingen in de
vlakte".1

Voor een onderzoek moest ik echter kunnen beschikken over de bronnen die de
Nederlandse Spoorwegen in de jaren negentig lieten beschrijven en die tot vorig
jaar niet via inventarissen beschikbaar waren. Sinds het karwei is geklaard kan
men in Het Utrechts Archief in Utrecht volop aan de gang met het doorsnuffelen
van de NS-archieven.
Het ging mij in de eerste plaats om de ontzaglijke berg zand die moest worden
uitgegraven om door de Laarseberg een sleuf te creeëren waardoorheen een
spoorlijn kon worden aangelegd. Hoeveel kruiwagens zouden dat wel niet zijn
geweest, en waar werd dat zand naar toe gekruid? Als ik, net als Nescio bijna
honderd jaar geleden, op het viaduct stond en naar het noorden keek, kreeg ik
visioenen van Chinese toestanden, van een menigte mannetjes die van hot naar her
krioelden, scheppend en kruiend, zonder machines maar alles met de hand.

Ter gelegenheid van de her-ingebruikneming van de spoorlijn Utrecht-Rhenen in
1981, heeft G.A. Russer een boekje geschreven over het wel en wee van de
spoorwegverbinding". Russer kwam tot de conclusie dat het niet alleen een veel-
besproken spoorlijn was maar tegelijk ook een fel omstreden lijn. Enkele jaartallen
en feiten uit zijn boek:
- 1875 - 10 November. Wet tot aanleg van de spoorlijn Amersfoort - Kesteren
(Nijmegen).
- 1879 Aanbesteding van de onderbouw van de brug, aanvang september 1879. (Er
was veel tijd verloren gegaan door onteigeningsprocedures elders langs de lijn).
- 1881 - 16 november. Aanbesteding van de ijzeren bovenbouw van de brug.
- 1883 - 11 oktober. Beproeving van de brug.
Daags na de beproeving van de brug al gingen de zandtreinen erover heen om de
verdere ontgraving van de Laarseberg ten behoeve van de aanleg van het station
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Rhenen mogelijk te maken.
- 1886 - 17 februari. Feestelijke opening van de spoorlijn met een rit vanuit
Amersfoort tot Rhenen waar de festiviteiten zich afspeelden op en rond het station
Rhenen111. De aandacht ging voornamelijk uit naar het stationsgebouw en vooral de
Rijnbrug die "de schoonste van het land" werd genoemd. Maar Nescio keek de
andere kant op, naar het noorden!
Vanaf donderdag 18 februari 1886 reden er dagelijks vijf treinen op en af.
- 1940 - mei. Met letterlijk het allerlaatste schot van een Betuwse batterij weten de
Nederlandse troepen de brug onbruikbaar te schieten. De Duitsers lappen de brug
weer zover op dat er heel voorzichtigjes treinen overheen kunnen.
- 1944 - oktober. De brug wordt onherstelbaar vernield door een geallieerd
bombardement.
- 1952. In Den Haag valt de beslissing: er komt geen nieuwe spoorbrug, er komt
een verkeersbrug.
- 1956. Opening van de verkeersbrug. De Rhenense pont gaat na eeuwenlange
dienst uit de vaart.
- 1981 - 30 mei. Opening van de lijn Utrecht - Rhenen.
Na de Tweede Wereldoorlog tot aan de gedeeltelijke reactivering in 1981 reden er
geen passagierstreinen meer, slechts diesellocomotieven met goederenwagons
maakten nog gebruik van de spoorlijn. Het spooremplacement werd gebruikt om
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Aankomst van de locomotief "Snellooper Poot" van de H.U.S.M. op het station te Rhenen, ongeveer

1900. (coll. Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen)
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materieel te stallen. Bij bijzondere gelegenheden, voor een personeelsuitje of voor
railfanaten, werd nog wel eens een personentrein ingehuurd voor een éénmalige rit
met Rhenen als begin- of eindpunt.

De brug werd dus in eerste instantie afgebouwd opdat er zandtransporten overheen
konden ten behoeve van de aanleg van de spoordijk vanaf de brug in de richting
Kesteren en voor het station daar. Naar het noorden toe, richting Veenendaal, kon
men volstaan met kruiwagens, handkarren en paard en wagen, en later via een
hulpspoor om zand te transporteren voor de ongelijkvloerse kruising bij De Haar.
Het stuk Amersfoort - De Haar was het laatst klaar. In Kesteren vond men aanslui-
ting op de lijn Rotterdam - Nijmegen. Over al het gekibbel en geruzie tussen drie
concurrerende spoorwegmaatschappijen over een kruising (Amersfoort) en een
aansluiting (Kesteren) op eikaars lijnen zullen we het hier maar niet hebben. Maar
de spoordijk van De Haar tot Kesteren werd aangelegd met zand uit de
Laarseberg!

Het zand voor de zuidelijke afrit van de brug en het station Kesteren werd aange-
voerd met zandtreinen van de aannemers Weyers uit Tilburg. Er werden twee loco-
motieven ingezet en twintig wagons. Dit materieel kwam via een hulpspoorlijn
vanaf De Haar. De Haar is de plaats waar de lijn Amersfoort - Rhenen en de lijn
Utrecht - Arnhem elkaar ongelijkvloers kruisen, ook nu nog, alleen is de kruising
nu ietsje naar het westen verlegd. Er zijn stoomketelkeuringen uit 1883 overgele-
verd waaruit opgemaakt mag worden dat de locomotieven de namen droegen van
"Tilburg" en "A.Brogden 3". De firma Weyers gebruikte naast het normaal spoor
ook smalspoormaterieel.

De Staat der Nederlanden, zo was bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1860
geregeld, legde de infrastructuur van een spoorlijn aan waarna elkaar fel beconcur-
rerende spoorwegmaatschappijen mochten vechten om de exploitatie van de lijn.
Voor de lijn Amersfoort - Kesteren was het de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij (HIJSM of ook wel de HSM) die de concessie en de voor-
eerst tijdelijke exploitatie in de wacht sleepteiv. Vandaar ook de moeilijkheden die
ontstonden toen in Amersfoort de lijn Amersfoort - Zwolle van de Nederlandsche
Centraal Spoorweg Maatschappij (NCS) gekruist moest worden en bij De Haar de
lijn Utrecht - Arnhem van de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij (NRS), en
later de aansluiting bij Kesteren moest worden gerealiseerd op de lijn Rotterdam -
Nijmegen die in exploitatie was bij de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen (SS). Kesteren hield er twee stationsgebouwen aan over aan één
stationsplein, hoewel dat van de H(IJ)SM slechts een hulpgebouw was!
Uit het bestek en voorwaarden voor het realiseren van het gedeelte van de spoor-
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lijn tussen Veenendaal en Rhenen halen we de volgende wetenswaardighedenv.
De aanbesteding vindt plaats op 18 augustus 1880 nadat op 9 en 11 augustus de
aanwijzing was geweest waarbij volgens de hoofd-ingenieur J. van der Toorn
"niets bijzonders was gevraagd". Ook vermeldt hij dat de minste inschrijver
Weyers te Tilburg was voor fl. 328.400,— terwijl begroot was fl. 387.000,—Vl.
Het werk moest geheel voltooid worden opgeleverd uiterlijk op l december 1881.
Er worden "eenheidsprijzen" vastgesteld: voor Im3 grond of zand ontgraven, op
de kruiwagen laden, afstorten en op een afstand van 4 meter werpen staat fl. 0,08;
Im3 grond of zand vervoeren met een kruiwagen over een hand of 40 meter fl.
0,08, voor iedere hand verder fl. 0,06. Er wordt wel rekening gehouden met
verzwarende omstandigheden zoals hellingen: l meter klimming is gelijk aan 20
meter afstand. En zo gaat het twee bladzijden door tot aan: l uur arbeid voor een
timmerman, metselaar of ander ambachtsman fl. 0,20; l uur arbeid voor een arbei-
der of opperman fl. 0,15. Het was dus zaak voor de aannemer om zijn mensen aan
te sporen om er nog een schepje bovenop te doen.
De algemene bepalingen luidden:
-het maken van de grondwerken voor de spoorweg tussen de Slaperdijk te
Veenendaal en de Noordwegv" te Rhenen. (N.B. Elders in het bestek staat precies

!

Een foto uit het eerste kwart van de 20e eeuw (coll.Gemeentemuseum Het Rondeel,Rhenen l
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aangegeven hoe de Dijkweg moet worden omgelegd en aangesloten op de overweg)
-het maken van bruggen, poorten en duikers
-het leggen van de spoorbaan voor enkelspoor, met het leveren en verwerken van
ballast (=grof zand als bovenlaag van de spoorlijn)
-het maken van enkele bijkomende werken
De omschrijving luidde:
-het ophogen en ontgraven van de aardebaan voor dubbelspoor, tussen de
Slaperdijk en de omgelegde Noordweg
-het ophogen van het emplacement voor de halte te Veenendaal
-het graven van berm- en scheidingssloten
-het ophogen en vlakken van overwegen en evenwijdige wegen
-het ophogen van terpen voor wachterswoningen
De voor de ophogingen tekortkomende grond moest ontleend worden aan de
ingraving zuidwaarts van de Noordweg, dus aan de noordzijde van de Laarseberg.
Deze insnijding moest op regelmatige wijze, in de richting van de spoorwegas,
verricht worden, onder een helling van ongeveer 250 op l.
-de breedte van de kruin bedraagt 12 meter
-de wederzijdse glooiingen zijn ongeveer 1,5 op l

Een ansichtkaart van het na WO II herbouwde viaduct met omgeving. Let op de aansluiting van de

Spoorbaanweg op de Herenstaat! (coll. J.B.Quint, Rhenen)
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Het laagste punt van de ingraving bij de Noordweg komt overeen met 17,9 meter
boven Amsterdams Peil (AP). Men ging bij de berekening van de hoogten en diep-
ten in het bestek uit van twee kenmerken. Het ene was de bovenkant van een bout
in de westelijke gevel van het huis van M. Velthuizen, tussen de piketten 267 en
268, aan de oostzijde van de Cuneraweg, ter plaatse 8,902meter boven AP; het
huis stond iets terzijde van de plaats waar de geplande spoorbaan de Cuneraweg
ongelijkvloers zou kruisen. In de kadastrale leggers van de gemeente Rhenen
vinden we dit huis terug op het perceel C 631. In 1874 komt het op naam van
Gijsbertje Rijksen, echtgenote van Hermanus van Veldhuizen, zonder beroep. In
1886 vindt er splitsing, vereniging en sloping plaats. Via Hermanus Veldhuizen,
waarschijnlijk een zoon, en diens weduwe Maria Petronella Wildeman gaat het
perceel over naar mr. Dirk Leccius de Ridder, steenfabrikant, advocaat en procu-
reur, en later zijn erfgenamen, waarna het in 1947 deel uitmaakt van de ruilverka-
veling. Thans staat op dit perceel huisnummer 174 van J. van Laar.

Het tweede kenmerk was de bovenkant van een bout in de oostelijke gevel van het
tolhuis op de Utrechtsestraatweg nabij Rhenen, ter plaatse 29,932meter boven AP.
Het tolhuis stond op de plaats waar de Levendaalselaan zich afsplitste van wat nu
de Herenstraat is.
Dit kenmerk werd ook gebruikt als uitgangspunt voor de berekeningen voor het
stuk spoorlijn van Rhenen over de Rijnbrug naar Kesteren. De volontair
Lamminga begint zijn werk in de week van 7 tot 13 maart 1880 met waterpassin-
gen (dus al vóór de aanbesteding in augustus en vóórdat er ook maar één schop in
de grond was gestoken). Het peil van de bout in het tolhuis brengt hij over naar
twee punten dichter bij het werk/de oever. Hij schrijft dan dat de waterpassingen
merkwaardig waren om de grote hoogteverschillen van de punten waartussen ze
werden verricht. Het uitgangspunt lag op ruim 29meter +AP; de ene bout bij het
werk op ruim 14meter +AP, de andere op ongeveer Smeter +AP.
"De helling van het terrein was zeer sterk; ik was herhaaldelijk verplicht met
slagen van 10 a 11 meter te werken [...] Deze grote hoogteverschillen zijn oorzaak
dat bij het rechter landhoofd eene ophooging werd vereischt van ongeveer
l l,5meter terwijl 350 meter verder bij de Rijksweg van Utrecht naar Arnhem eene
ingraving wordt vereischt van Smeter, en nog 325 meter verder eene ingraving van
20meter noodzakelijk is. Dit zijn hoogteverschillen die in ons vlakke land zelden
voorkomen"vm. (Het moet een leerzame tijd zijn geweest voor een beginnend
civiel ingenieur).
In de week daarop wordt hij richting Veenendaal gestuurd langs de geplande
spoorlijn om ook daar waterpassingen te doen tussen de Kampjesweg en de
Cuneraweg "met zij slagen op verschillende wegen en waterleidingen ten einde hier
uit tot de bepaling van de verkieslijkste plaats te komen voor een duiker, die het
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Een nog steeds kaal Spoorgat. Aan de Boslandweg verschijnen een paar huizen

(coll. J.B.Quint, Rhenen)

water komende van de westelijke heuvels onder den spoorweg door moet leiden
naar lager gelegen streken".
(Als de graafwerkzaamheden eenmaal goed en wel zijn begonnen beëindigt
Lamminga op 31 oktober 1880 zijn dienst in Rhenen om op 15 januari 1881 naar
Java te vertrekken.)

Meteen na de brug moest er een hoge spoordijk gelegd worden door de
Marspolder. Het hoogteverschil dat daar moest worden overbrugd was van
10,97meter tot bij de Pottersche straat even voorbij het station Resteren
0,35 meterix. In dit bestek, dat aansloot op het hiervoor vermelde werk, wordt
vermeld dat uiterlijk 15 september 1883 de grondwerken op het stationsterrein van
Rhenen, zuidwaarts van de Utrechtsestraatweg, voltooid moeten zijn en de twee
hoofdsporen gelegd en aangesloten moeten zijn op de spoorbanen op de Rijnbrug.
Vóórdat met het afgraven van de Laarseberg kon worden begonnen moest echter
eerst overeenstemming worden bereikt met de eigenaren van zo'n 25 percelen
grond en een vijftal opstallen/huizen bovenop de Laarseberg, o.a. ter weerszijden
van het nu verdwenen stuk Levendaalselaan. Ook hiervan zijn koopakten bewaard
gebleven. Overigens niet alleen van dat wat op de Laarseberg door koop of ontei-
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/ 7 februari 1886. De genodigden zijn zojuist met de locomotief "de Ra " in een feestelijke openingsrit

vanuit Amersfoort aangekomen (coll. Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen)
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gening moest worden overgenomen maar van alle percelen waardoorheen het
traject van de spoorlijn was geprojecteerd, vanaf Veenendaal/Kerkewijk tot aan de
Rijnx. Rhenen was wat de grondverwerving betrof een gunstige uitzondering op
andere gemeenten langs de lijn die soms met jarenlange onteigeningsprocedures
te kampen hadden; het ontgravingswerk aan de Laarseberg kon al in september
1880 beginnen.

Wel, er moest dus heel wat zand uit de berg gekruid worden. We weten dat omdat
inv.nr. 767 naast het bestek en de voorwaarden, ook zes tekeningen bevat. De eerste
twee tekeningen geven de hoogteverschillen in dit baanvak weer die moesten worden
opgehoogd of afgegraven om een vlakke baan te krijgen vanaf de Slaperdijk in
Veenendaal tot en met de Rijksstraatweg in Rhenen. Tekeningen drie en vier geven
de dwarsprofielen weer; de bovenkant van de aardenbaan is tussen de elf en twaalf
meter breed. Op tekening vijf staan vier bruggen en een aantal duikers. Op tekening
6 zien we de twee identieke poorten bij de Cuneraweg en de Bovenweg.
In inv.nr. 887 wordt vermeld dat de ingraving van de Laarseberg tussen piketpaaltjes
280 en 291, dus over een afstand van l.lOOmeter, afwisselend een breedte krijgt van
18 tot 41 meter, met wederzijdse glooiingen van 1,5 op 1.
De afstand tussen de Slaperdijk en de Noordweg bedoeg 8.620,9 meter. Om de
honderd nieter werd een piketpaaltje geslagen, te beginnen met nummer 192 tot
nummer 278. Over de eerste 2.399 meter, van Slaperdijk tot aan de Kerkweg, nu
Kerkewijk, dus tot en met het station Veenendaal, moest tussen de 0,87 meter en
2,32 meter een zandbed worden aangelegd om een horizontale baan te krijgen.
Nadat station Veenendaal eenmaal op hoogte was gebracht, ging het richting
Meentsteeg. In die tijd was er slechts één Meenststeeg en wel die die nu de
zuidelijke genoemd wordt. Hier moest wat opgevuld worden, zoals bij de
Middelbuurtseweg 9cm, en daar was het voornamelijk afgraven, van 3cm tot hier en
daar 68cm. Links en rechts bij de Schoutesteeg moest er bijvoorbeeld tot 99cm af,
de Schoutesteeg zelfwas blijkbaar wat uitgesleten want daar hoefde maar 89cm af.
En zo ging dat door tot even voorbij de Meentsteeg. Maar daarna moest er
opgehoogd worden en niet zo zuinig ook.
Over een afstand van 527,8meter moest de geplande baan een diepte overwinnen
van tussen de 5,38meter en 6,07meter. Tussen Cuneraweg en Bovenweg lag het diep-
ste gat.
Maar niet alleen het laaggelegen maaiveld dwong tot ophogen. De spoorbaan
moest langzaam maar zeker omhoog geleid worden vanwege de brug over de Rijn.
Aan de Kerkewijk lag de baan nog op 7,06meter +AP, bij de Schoutesteeg op
7,81meter, bij de Meentsteeg op 9,05meter, bij de Uitweg, de latere 3e poort, op
12,41meter, bij de poort over de Cuneraweg op 13,67meter, bij de poort over de
Bovenweg op 16,06meter. Aan het begin van de doorgraving in de Laarseberg,
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Nog een sfeerplaatje uit de jaren '20 van de 20e eeuw om te besluiten. De Kastanjelaan heette toen

blijkbaar nog Julianalaan (coll. J.B.Quint, Rhenen)
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even voorbij de Noordweg, lag de baan op 18,31 meter +AP, en aan de andere kant,
waar de baan bijna door de berg heen stak, bij de Rijkstraatweg, mat men
20,03meter +AP.
Van de Meentsteeg tot de Bovenweg, over een lengte van l .400meter, bedroeg de
helling 0,005meter per meter lengte; van de Bovenweg tot even in de helling van
de Laarseberg, een stuk van SOOmeter lang, was dat 0,00375meter per meter
lengte; en vandaar tot IVOmeter na de Rijksstraatweg, l.lOOmeter lang, was de
helling 0,0005meter per meter lengte.
Nog één cijfer om te besluiten: tussen het hoogste puntje van de Laarseberg
(39,45meter +AP) en het geplande baanvak (19,84meter +AP) moest 19,61meter
zand worden afgegraven.

Meteen nadat in agustus 1880 de aanbesteding van het baanvak had plaatsgevon-
den stroomden van heinde en verre de arbeiders toe. Ze werden, vlak bij het werk
in Rhenen en Achterberg, in keten en schuren gehuisvest. Ook in latere maanden
meldden zich nog steeds werkzoekende grondwerkers. Vele honderden moeten er
die twee jaren van aanleg hebben gezwoegd voor een in onze ogen karig loon. Hun
enige gereedschappen waren de schop, de kruiwagen en de handkar, en volgens
het bestek moesten ze het zand gemiddeld over vier meter wegwerpen. Maar als de
planning niet gehaald dreigde te worden werd er soms een stoomtransportladder
ingehuurd.
Volgens Russer was het al in 1882 mogelijk om via de hulplijn, vanaf de lijn
Utrecht-Arnhem bij De Haar, met grote, achtwielige locomotieven richting
Rhenen te rijden. Dat zullen niet de locomotieven van de aannemer zijn geweest
want die waren veel kleiner. De hoofd-ingenieur van der Toorn vermeldt in zijn
dagboek dat op 15 oktober 1880 de eerste locomotief van Weyers in werking
komt. Waar deze locomotief wordt ingezet en waarvoor, en nog belangrijker om te
weten, hoe hij er gekomen is schrijft Van der Toorn helaas niet. Het was de aanne-
mer volgens het bestek verboden materieel van de spoorwegmaatschappij te
gebruiken. De hulplijn zal nodig zijn geweest voor de aanvoer van materieel, en
ook grind dat van elders moest komen.
Ongelukken bleven niet uit. Russer memoreert een zandconvooi op een helling bij
De Haar, waar zand uit de Laarseberg werd gelost, dat losraakte en onbemand naar
beneden rolde tot een remmer de zaak wist te reddden door van wagon op wagon
te springen tot hij de locomotief bereikte en hem tot stilstand bracht. Gewonden
werden vaak met een rijtuig naar Utrecht gebracht waar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis was waar geneeskundige hulp kon worden geboden.

In juni 1885 kon voor het eerst de hele lijn van Amersfoort tot Kesteren worden
bereden. Het afwerken nam nog enige maanden in beslag maar op 17 februari
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1886 kon dan eindelijk de lijn feestelijk worden geopend, ruim tien jaar na het
aannemen van de Wet op de aanleg.
En Rhenen had zijn spoorgat.

I Strous, Willem H., Nescio in Rhenen, in: Oud Rhenen, 12e jrg. nr. 2, mei 1993,
pag. 94-101.
I I Russer, G.A., Amersfoort-Kesteren. 'n Veelbesproken spoorlijn, Barneveld, 1981.
Ik heb voor mijn artikel veelvuldig gebruik gemaakt van dit boek. Voor
geïnteresseerden in de aanleg van deze lijn is Russers boek een must, ook al
vanwege de uitgebreide literatuurlijst. Voor informatie betreffende de Rijnbrug zie:
Russer, G.A., Rhenen, een brug te ver, in: Oud Rhenen, 5e jrg. nr. 4, dec. 1986.
I I I Zie Oud Rhenen, 8e jrg. nr. 2, mei/juni 1989, pag. 12/13, voor het feestlied, door
de schoolkinderen gezongen.
iv' Het Utrechts Archief (HUA), NS-Archieven, Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij, 1837-1937. Toegang 900, inv.nr 1650 Exploitatie van de
Staatsspoorweg Amersfoort-Kesteren. Concessiën en Exploitatiecontracten, en
inv.nr. 1651 Tijdelijke Exploitatie van de lijn Amersfoort-Kesteren. Concessiën en
Exploitatiecontracten.
v HUA, NS-Archieven, Staat der Nederlanden - bestekken, 1860-1893. Toegang
915, inv.nr. 767 Kunstwerken, Grondwerken Veenendaal-Rhenen, 1880, met 6
tekeningen.
Vl Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen. Inv.nr. 218 Werken bij Rhenen, 1879-
1882. Dagboek betr. de bouw van de spoorbrug te Rhenen van Hoofd-ingenieur J.
van der Toorn.
v" HUA, NS-Archieven, Koopakten en grondplannen 19e en 20e eeuw, Toegang
922, inv.nr. 804, Grondplan van de aangekochte percelen, 1880. Het is een prach-
tige, ingekleurde tekening van het geplande tracé, met kadastrale verwijzingen,
waarin tevens de loop van niet alleen de Noordweg maar alle wegen en stegen
vanaf de Kerkewijk in Veenendaal tot aan de Utrechtsestraatweg in Rhenen zijn
opgenomen, vóórdat ze werden doorsneden door de spoorlijn, en in sommigen
gevallen moesten worden verlegd. Uit deze tekening blijkt ook welke opstallen,
woningen e.d. moesten verdwijnen.
VI" Gemeentemuseum Het Rondeel, Rhenen. Inv.nr. 13 Dagboek van de Civiel
Ingenieur A. G. Lamminga.
IX HUA, NS-Archieven, Staat der Nederlanden - bestekken, 1860-1893. Toegang
915, inv.nr. 887 Grondwerken te Rhenen; het voltooien van de afrit zuidwaarts van
de brug over de Rijn, etc., met 5 tekeningen.
x HUA, NS-Archieven, Koopakten en grondplannen 19e en 20e eeuw.Toegang
922, inv.nr. 808, Rhenen. Koopakten, vonnissen, processen-verbaal, overeenkom-
sten.
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