
HET V.V.V.-GEBOUW TE RHENEN

In het voorjaar en de vroege zomer van 1993 wordt door de Dienst
Gemeentewerken van de gemeente Rhenen een grote renovatie van de
Fred. v.d. Paltshof ondernomen. De dienst staat onder leiding van Ing.
G.L. Jansen, de Hoofdafdeling Bouwkunde onder Ing. H. van Dalen en de
Hoofdafdeling Weg- en waterbouwkunde wordt geleid door W. van der
Steen.
Een van de belangrijke veranderingen bij deze renovatie van de binnen-
stad is de verplaatsing en het vernieuwen van het oude, uit 1947 stam-
mende V.V.V.-gebouwtje geweest. Hoe simpel dit gebouwtje ook is, het
heeft nogal wat voeten in aarde gehad, voor het er kwam te staan. In dit
artikel wordt de voorgeschiedenis in het kort weergegeven.
In de loop van 1946 waren er plannen ontwikkeld (welke reeds teruggin-
gen naar 1943) om te komen tot de bouw van een wachtlokaal voor de
N.B.M., de Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij. Deze transporton-
derneming onderhield reeds voor de oorlog onder meer een tram- en
busdienst Utrecht-Arnhem, welke door Rhenen liep. Na de oorlog werden
de busdiensten hervat en de N.B.M, wenste een bushalte op de F. v.d.
Paltshof te plaatsen, waarvoor het wachtlokaal bestemd zou zijn.
Een gedeelte van het wachtlokaal zou worden afgestaan aan de plaatse-
lijke V.V.V. De V.V.V. beschikte zelf over onvoldoende middelen om zo'n
gebouw te financieren en het moet gezien worden als een service en een
'vriendelijk' gebaar van de N.B.M., dat deze de combinatie voorstelde,
Misschien werd daarmee ook de haalbaarheid van de plannen wellicht
beter geacht, wie weet?
De N.B.M, had door Hoofdingenieur architect van de Nederlandse Spoor-
wegen, S. van Ravensteijn enkele tekeningen laten maken. De bedoeling
was, dat er een abri zou komen aan de noordzijde van de Paltshof bij de
Servetstraat, tegen de z.g. 'klaagmuur', waarlangs aan de binnenzijde
lindebomen stonden. Aan de zuidzijde van de rijbaan zou het gecombi-
neerde N.B.M./V.V.V.-huisje moeten worden gebouwd.
Aanvankelijk waren er enkele stedebouwkundige bezwaren tegen de
situering van het gebouwtje aan de zuidzijde. De schoonheidscommissie
had de plannen afgekeurd, omdat het ontwerp naar hun inzicht niet in
harmonie met de omgeving was opgezet. Bovendien waren er bezwaren
van architect J.B. v.d. Haar, supervisor van het Plaatselijk Bouwbureau
Rhenen, van Ir. C. Pouderoyen, die in de oorlog de gehele binnenstad
had gereconstrueerd, en van Ir. P. Verhagen, algemeen stedebouwkundig
adviseur van het 'College van Algemeene Commissarissen voor den
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Het gecombineerde NBM/VW-kantoortje
bouwaanvraag 1947
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Ontwerpschets van het gecombineerde N.B.M./V.V.V.-gebouwtje
door Ir. Van Ravensteijn, december 1946

Het N.B.M./V.V.V.-gebouwtje vlak na de opening, foto begin 1948.
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Het VW-kantoortje te Rhenen
Plattegronden van 1968 en 1973
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Wederopbouw' in Den Haag. Het wachthuisje mocht namelijk niet op
hetzelfde niveau liggen als dat van de rijbaan. Onder meer zouden de
bussen richting Arnhem het verlaagde deel van de Paltshof moeten
nemen, dus op het gebied waar tegenwoordig donderdags de markt
wordt gehouden. Hiertegen bestonden grote bezwaren. Vooral de waarne-
mend burgemeester Luiting Maten, sinds maart 1947 burgemeester Bosch
van Rosenthal en ook wethouder E.P. van Dijk hebben zich toen zeer
sterk ingezet om de plannen zo snel mogelijk doorgang te doen vinden.
Na een nogal uitgebreide correspondentie werd op 31 maart 1947 op het
Rhenense gemeentehuis een bespreking gehouden door de burgemees-
ter, Baron van Hardenbroek van Amerstol als secretaris van Ir. Verhagen,
Van de Haar, P.H.M. Braun, stedebouwkundige en Hoofd Bouwbureau, Ir.
J.W. Hupkes, directeur van de N.B.M, en de heer C.H. v.d. Toorn, secre-
taris van de V.V.V. Rhenen. Later heeft ook overleg met Ir. Bakker van
Rijkswaterstaat plaats gevonden.
Nadat men ter plaatse was wezen kijken, kwam als compromis naar voren
het gebouwtje een meter of drie naar de zuidzijde, het passieve gedeelte
van de Paltshof te plannen, voor het hotel 'Het Wapen van Hardenbroek'.
Dit hotel (van Laheij) stond juist oostelijk van het poortje naar de Rijn-
straat. Later kwam hier Albert Heijn en tegenwoordig is in dit pand een
vestiging van de Bruna boekhandelketen ondergebracht.
Ten tijde van de besprekingen over het wachthuisje was de poort aan de
zuidzijde van de Paltshof, over het begin van de Rijnstraat nog niet
aanwezig. Zelfs de panden van banketbakker Arend Baars (thans Keve-
naar) en de aangrenzende drie panden waren nog niet gebouwd! Er was
in die tijd nog sprake van de bouw van een Verenigingsgebouw op de
lege plek.
De zaak heeft toen de pers nog gehaald. Op 1 april 1947 stond in de
krant een verslag van de jaarvergadering van de V.V.V., waarin voorzitter
Souwerbren uitgebreid verslag had gedaan van 'de groote strijd' die er
woedde m.b.t. tot het 'verkeersbureau'.
Uiteindelijk zijn de partijen in juni tot een compromis gekomen. Het
gecombineerde gebouwtje, naar de laatste plannen van Ir. van Ravenste-
ijn, zou op het lage niveau, drie meter van de verkeersweg af worden
gebouwd. De bouwvergunning werd medio juni 1947 verleend. Het is mij
niet bekend, waarom het oorspronkelijke ontwerp van het gebouwtje niet
is uitgevoerd, en van wie het ontwerp is van het gebouw, zoals dit er
uiteindelijk, met plat dak, is gekomen. Naar ik vermoed is het getekend
door Gemeentewerken van Rhenen. De bouw kon spoedig een aanvang
nemen, de eerste steen in het huisje vermeldt:
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Fred. v.d. Paltshof, juli 1948. Foto KLM-Aerocarto.
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Het N.B.M./V.V.V.-gebouwtje vlak na de opening, foto begin 1948.
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8 aug 1947 IR. J.W. HUPKES

Op een of andere manier hebben de A.N.W.B. en de Westerouën van
Meeteren-Stichting lucht gekregen van de bouw van het huisje. De
stichting was genoemd naar Willem Anne Marie Westerouën van Meete-
ren, een oud-directeur van de A.N.W.B. en te Rhenen geboren. Zijn
ouders woonden hier van 1891-1895 en er zijn in die jaren twee zoons
geboren. W.A.M. Westerouën van Meeteren had voor de oorlog veel
gedaan aan de bevordering van de paardensport, hij was lid van het
Olympisch Comité en hij heeft zich vooral ook persoonlijk ingezet ten
bate van de destijds befaamde A.N.W.B.-wandelingen.
Namens de stichting en een aantal oud-wandelaars, zou er een gedenk-
steen in de gevel van het gebouwtje geplaatst worden, welke aan de
A.N.W.B. zou worden overgedragen. De gemeente was bereid, de kosten
van de plaatsing en van het aanleggen van een klein plantsoentje voor
haar rekening te nemen. Er werd voor 52 gulden aan plantmateriaal
besteed.
De onthulling van de gedenksteen, ontworpen en uitgevoerd door de
Utrechter Joop Hekman, vond plaats op 8 november 1947, vlak na de
opening van het N.B.M.-V.V.V. verkeershuis. Deze gedenksteen zal in de
nieuw te bouwen combinatie worden opgenomen, en blijft aldus voor het
nagslacht gespaard.

Aanvankelijk bestond het gebouwtje uit twee delen: de westelijke helft
fungeerde als wachtkamer voor NBM-personeel en busreizigers, de
oostelijke helft kwam in gebruik als WV-kantoor. Deze stond in verbinding
met de wachtkamer d.m.v. een loketje, waardoor de reizigers kaartjes
konden kopen.
Het kantoortje heeft nog twee omvangrijke verbouwingen meegemaakt. In
1967 besloot de N.B.M, van verder gebruik af te zien, en kreeg de V.V.V.
de beschikking over het gehele gebouwtje. Een uitbreiding volgde in 1968
met een portaal (de huidige ingang) en een WC (daarnaast). Hierdoor
kwam er een uitstulping in het midden van de noordgevel.
In de loop van 1973 werd het kantoortje nogmaals uitgebreid, en kwamen
er twee vleugels naast de uitstulping van 1968. Hierdoor ontstond de U-
vorm, die we van de laatste jaren kennen. Dank zij deze laatste verbou-
wing kwam het gebouwtje zo dicht op de stoeptrap naar de rijweg te
staan.

H.P. Deys
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