
OUD RHENEN - vijfentwintigste jaargang - mei 2006 - no. 2 - blz. �

25 jaar spoorlijn Rhenen-Utrecht
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Op 18 februari 1886 werd de nieuwe spoorverbinding Amersfoort-Kesteren van 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij voor het publiek opengesteld. 
Hierdoor was een internationale verbinding van Amersfoort via Veenendaal, 
Rhenen en Kesteren en Nijmegen naar Kleef geschapen, waarbij de D-treinen zelfs 
in Rhenen een vaste halteplaats hadden. 
Na de verwoesting van de Rijnbrug in september 1944 was er geen treinverkeer 
over de Rijn meer mogelijk. In 1957 kwam op het oude traject een splinternieuwe 
verkeersbrug. 
De behoefte aan een spoorverbinding is echter altijd blijven bestaan. Reeds in 
1946, dus voordat er definitief besloten was een verkeersbrug aan te leggen, werd 
in vele kringen gesproken over het reactiveren van de oude spoorlijn. 
In 1965 wezen de NS de exploitatie van een spoorlijn Amersfoort-Rhenen af, 
omdat deze niet exploitabel zou zijn. De Kamer van Koophandel in Utrecht was 
hier zeer teleurgesteld over. Hoewel de NS dus verklaarden dat er geen sprake was 
van een heropening van de spoorlijn Amersfoort-Rhenen, werd toch de mogelijk-
heid opengelaten dat de nog steeds bestaande spoorlijn wellicht in het jaar 2000 
weer voor personenvervoer zou kunnen worden ingeschakeld. Er was namelijk 
nog steeds een dagelijkse goederenspoorverbinding die door de familie Evert van 
Veenendaal, als contractant van het transportbedrijf de firma Van Gend en Loos, 
werd onderhouden. De goederentreinen reden tot net ten zuiden van het viaduct 
waar een depot van Van Gend en Loos stond, op het oude spooremplacement. De 
wagons kwamen ‘s morgens uit Amersfoort, werden snel gelost en vertrokken dan 

Een proeftrein rijdt hier het nieuwe station Rhenen binnen (�98�). Foto folder NS
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weer. Hierbij werd allerlei witgoed, blikgroenten, cement en veel meer vervoerd, 
maar ook het kolenvervoer voor Rhenen en Achterberg liep via dit emplacement.

Spoor naar 75

Inmiddels kwamen er geluiden volgens welke het oude station Veenendaal zou 
moeten worden afgebroken. Het zou niet meer representatief voor Veenendaal zijn. 
Het werd onelegant genoemd en het zou niet meer als zodanig dienst kunnen doen, 
zodat er reeds in 1965 werd overwogen een nieuw station te bouwen. In 1969 werd 
in een beleidsnota van de NS ‘Spoor naar 75’ gesteld dat mogelijk nog vóór 1975 
een aansluiting naar Veenendaal, en later eventueel ook naar Rhenen op het lande-
lijk spoorwegnet mogelijk zou zijn. Deze aanleg zou zelfs betrekkelijk goedkoop 
zijn omdat er reeds een goederenspoorlijn lag en men dacht er aan door middel 
van een afbuiging in het baanvak Maarn-Ede met een verbindingsboog de lijn 
Utrecht-Arnhem te verbinden met Veenendaal en Rhenen.
In 1970 was er veel rumoer over een dreigende opheffing van de Betuwe spoorlijn 
Tiel-Elst. Rhenen was afhankelijk van deze lijn, omdat men via de busdienst naar 
Kesteren van deze lijn gebruik moest maken voor een verbinding met Arnhem 
of Utrecht. Ook was de opheffing van de goederen spoorverbinding Amersfoort-
Rhenen toen actueel.
Toch bleek in 1970 dat de NS wel degelijk met plannen voor een treinverbin-
ding Utrecht-Veenendaal-Rhenen bezig waren. Zij dachten aan een station bij de 
kruising van het spoor met de Achterbergse straatweg. Burgemeester Bosch van 
Rosenthal wilde liever een station dichter bij het centrum. Ook in 1972 was weer 
sprake van een reactivering van de spoorverbinding met Veenendaal, met eventu-
eel doortrekken naar Rhenen. 

Sluiting

Op 24 mei 1972 werd de onrendabele goederenlijn Amersfoort-Rhenen officieel 
gesloten, waarmee de kans op een reactivering van het personenvervoer weer 
kleiner leek te zijn geworden. In 1974 verscheen een rapport van een werkgroep 
‘Openbaar vervoer Rhenen-Wageningen en omstreken’, waarin onder meer gepleit 
werd voor de opening van de lijn Amersfoort-Kesteren en een aansluiting hiervan 
met de lijn Utrecht-Arnhem, waardoor diverse spoorverbindingen aanzienlijk 
zouden kunnen worden bekort. Het kabinet zag (april 1974) deze reactivering 
echter niet zitten.
Ondanks veel druk van diverse instanties, gemeentes en belangengroepen kwam 
de reactivering nauwelijks iets dichterbij. Hierbij speelde de onduidelijkheid over 
de verwachte bevolkingsgroei in de regio Veenendaal een rol. Men hechtte toen 
niet veel waarde aan de prognose over een toekomstige bevolking van 65.000 
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tot 125.000 inwoners. Volgens het Streekplan Vallei en Eemland zou Veenendaal 
in 1984 een inwoneraantal van 50.000 tellen en zou in Veenendaal-West een 
nieuw stadsdeel verschijnen voor 20.000 inwoners. Men sprak in verband met 
deze spoorlijn dan ook wel over de ‘expansie-as’ van Veenendaal. In september 
1974 bleek Minister Westerterp toch besloten te hebben tot het reactiveren van 
het personenvervoer naar Veenendaal, dat zelfs twee stations zou krijgen. Ook 
was voorzien in het eventueel doortrekken van de lijn naar Rhenen. Hier zou een 
station moeten komen net ten zuiden van het viaduct. Hoewel velen, en zeker 
de autoriteiten en industrieën en de VVV’s hier zeer verheugd over waren, was 
lang niet iedereen enthousiast: men was beducht voor overlast en afsnijdingen 
van landerijen, geluidshinder, gevaarlijke situaties bij overwegen, aantasting van 
het milieu door de aanleg van een dubbelspoor, de afsluiting van een aantal toen 
nog in onbruik verkerende spoorwegovergangen. Bovendien vonden sommigen 
het maar een overdreven statussymbool. Eén wethouder van een buurgemeente 
noemde de reactivering zelfs ‘misdadig, het rijke natuurschoon in de Heuvelrug 
werd aangetast, terwijl de treinen werden bemand door een halve man en een 
paardenkop’. Vooral in Overberg en Leersum was men bereid zich tot het laatst te 
verzetten tegen deze ‘bedreiging van de leefbaarheid’.
Er gebeurde aanvankelijk niet veel, want er werd gewacht op de NS, die op zijn 
beurt weer wachtte op een opdracht van het Ministerie en daar werd weer gewacht 
op de vaststelling van het tracé door de Provincie Utrecht. De Provincie maakte in 
maart 1975 bekend dat de bevolking inspraak zou krijgen en er zouden twee hearings 
worden gehouden, waarna de provincie advies zou uitbrengen aan de minister.
In 1975 werd in Rhenen gediscussieerd over de eisen die aan de verkeersveiligheid 
moesten worden gesteld en naar aanleiding van de vraag waar het station Rhenen 
het best zou kunnen worden gesitueerd werd voor ƒ 35.000 een adviesbureau 
ingeschakeld, dat het nodige verkeersonderzoek zou instellen. In de loop van 1976 
werd een aanvang gemaakt met de nodige voorbereidende werkzaamheden ten 
behoeve van de ‘Veenendaal-lijn’, waarbij men verwachtte dat deze in mei 1979 
zou kunnen worden opengesteld. De kosten werden geraamd op 43 miljoen gulden. 
Er moest ca. 1 km nieuwe spoorlijn worden aangelegd, er kwamen spoorwegover-
gangen beveiligd door Ahobs, een brede overgang was nodig in de Rondweg-West, 
diverse tunnels, aarden wallen, afrasteringen waren noodzakelijk en de bouw van 
drie nieuwe stations.

Twee bruggen

Eén van de meest kostbare voorzieningen was de aanleg van twee spoorbruggen 
over de A12, die inmiddels door Rijkswaterstaat onder handen was genomen in 
verband met de voorgenomen verbreding tot zes rijbanen! De bruggen zouden 1 
miljoen gulden het stuk kosten en zeker twee jaar werk vergen.
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Medio 1978 kwam er meer duidelijkheid in de ontwikkelingen. Het station 
(gesproken werd over een ‘halte’) Rhenen was geprojecteerd direct ten noorden 
van het viaduct, waardoor een hoogteverschil met de straatweg over het viaduct 
van 8 m ontstond. Door ophogen van de spoorbaan vanaf de Achterbergse straat-
weg met 4 m werd een gedeelte van het verschil weggehaald. Er was voorzien in 
een parkeerterrein voor auto’s ten zuiden van het viaduct en ook aan een fietsen-
stalling voor 500 fietsen (het werden er 120) en bromfietsen (15) was gedacht. 

Ook de ligging van de bushalten in de omgeving moest zo gunstig en veilig 
mogelijk ten opzichte van het station worden gesitueerd, en de Kastanjelaan zou 
uit veiligheidsoverwegingen niet meer uitmonden op de Grebbeweg. Kortom, de 
bereikbaarheid van het nieuwe station vereiste de opstelling van een raamover-
eenkomst tussen de gemeente en de NS over de nodige voorzieningen rondom het 
station.
Het aanhoudend verzet van Leersum heeft de bouw van een gedeelte van de 
nieuwe lijn, die voor een deel over Leersums grondgebied moest lopen, ernstig 
vertraagd. Toch moest elders worden voortgegaan. De familie Van Veenendaal 
kreeg de aanzegging dat zij eind 1979 het pand moest hebben verlaten in verband 

Luchtfoto van het nieuwe emplacement rondom station Rhenen (�98�). Foto Cord Otting 

(gem. archief Rhenen)
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met de aanleg van het parkeerterrein (voor de auto’s, de ‘heilige koeien’, zoals Van 
Veenendaal boos opmerkte). Het oude gebouwtje uit 1886 werd, ondanks protesten 
van de Werkgroep Milieubeheer in december 1980 afgebroken.
Pas in maart 1980 gaf Leersum zich gewonnen en werd het ‘bestemmingsplan 
buitengebied’ gewijzigd, nadat afgesproken was dat de spoorlijn een meter zou 
worden verlaagd om geluidshinder zo minimaal mogelijk te maken. In juni 1980 
werd Veenendaal aangesloten op de lijn Utrecht-Arnhem.

Rover

Bij de ontwikkelingen van de laatste voorafgaande jaren heeft de Stichting 
Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) een belangrijke rol gespeeld. Een door deze 
groep aanbevolen buslus, die zou moeten voeren tot aan de zuidelijke voet van 
het viaduct, werd echter niet gerealiseerd. Ook het voorstel een verwarmde wacht-
kamer te bouwen in één van de bogen van het viaduct heeft het helaas ook niet 
gehaald.

Eind 1980/begin 1981 werd het kopstationnetje Rhenen gebouwd: klein maar toch 
een volwaardig station, compleet met plaatskaartenkantoor, wachtruimte, toilet en 
rijwielstalling. 

Aankomst van de eerste trein op �0 mei �98�
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Eindelijk werd op 30 mei 1981 de spoorlijn officieel geopend. Er was voorzien 
in een groots feestprogramma: ballonnenwedstrijd voor kinderen, internationale 
A-junioren voetbalwedstrijden op Candia, een optocht door de stad met ‘Ons 
Genoegen’, oude ambachten en antiekmarkt in de stad, een tekenwedstrijd in de 
Panoramamolen, atletiekloop met ‘Arena’, een ‘Piratenfestival’, een orgelconcert 
in de Cunerakerk, een biertapwedstrijd, een talentenjacht (zingen, goochelen enz.) 
en nog veel meer. De officiële openingshandeling van het station Rhenen werd 
verricht door de Minister van Verkeer en Waterstaat, ir. D.S. Tuijnman in aanwe-
zigheid van de commissaris der Koningin in de provincie Utrecht mr. P. van Dijke 
en burgemeester J. Schoonderbeek.

De dienstregeling gaf aan, dat treinen uit Rhenen vertrokken om 6 over het hele en 
halve uur. Een enkeltje Utrecht kostte ƒ 7,10 en een retourtje 11,90. Er werd toen 
(nog) niet gestopt in Maarn en in Bunnik. Het spoor Utrecht-Rhenen is 42 km 
lang, het gedeelte vanaf de hoofdlijn Utrecht-Arnhem bedraagt 14 km.

De Historische Vereniging Oudheidkamer voor Rhenen en Omstreken gaf een 
speciale herdenkingsuitgave uit, gewijd aan de heropening van deze spoorlijn. Het 
werd tevens nummer 1 van de eerste jaargang van het tijdschrift Oud Rhenen, dat 
thans met haar 25ste jaargang bezig is. 
Met dit korte overzicht over het feit dat 25 jaar geleden de aansluiting met het 
landelijke net werd geopend hopen wij voldoende aandacht te hebben besteed aan 
deze voor onze regio belangrijke spoorverbinding.

Foto vanaf het viaduct. Links het terrein van Van Gend en Loos en rechts de oude Stationsweg (�9�8)




