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Geachte Statenleden, 

 

Namens Rhenens Belang neem ik de vrijheid om mij tot u allen te richten over het Inpassingsplan Prattenburg die 

bijna volledig betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Rhenen. 

 

Een prima plan dat de instandhouding  van het Landgoed Prattenburg voor de lange termijn mede veilig moet 

stellen. 

Dit wordt bewerkstelligd door het scheppen van mogelijkheden tot realisering van een hotel, een woonzorg- en 

een trouwlocatie die bij gaan dragen in het onderhoud van het Landgoed.  

 

Op 13 juni  hebben wij samen met andere leden van de Rhenense en Veenendaalse  Gemeenteraad u in uw 

Statencommisie onze visie op het voorontwerp van het Inpassingsplan gegeven  en uw vragen beantwoord. 

 

Tijdens de Statencommissie hebben wij u al uitgelegd dat de ontwikkelingen waaronder het hotel uitstekend 

passen in de gemeente Rhenen omdat deze ontwikkelingen mede bijdragen aan de toeristische functie van 

Rhenen. 

Rhenen heeft zoals u ongetwijfeld weet  een grote aantrekkingskracht op toeristen uit heel Nederland maar ook 

uit het buitenland door diverse attracties en historische feiten. 

 

Dit omvat onder meer De Grebbeberg met de Koningstafel als markant baken en levend bewijs van de 

aardverschuivingen tijden de laatste IJstijden.   

En die samen met de stad Rhenen  als toneel heeft gediend als laatste verdedigingsbolwerk tegen de Duitse 

invasie  tijden de 2e wereldoorlog. 

Maar ook de Cuneratoren met het oude stadcentrum, Passantenhaven langs de Rijn en Ouwehands Dierenpark 

en recreatiegebied Kwintelooijen en de prachtige bossen van Landgoed Prattenburg zijn trekkers.  

 

 

Echter hebben wij onze ernstige bedenkingen over de verkeersafwikkeling rond het hotel op de Oude 

Veensegrindweg waar deze gaat komen. 

En dan niet door  het hotel maar door de verdere intensivering van het verkeer. 

Immers gerekend vanaf de N416 is er ten eerste het senioren wooncomplex Rhenendael waar de appartementen 

dicht op de weg staan. Dit geeft nu al klachten wegens overlast. 

Daarna een camping , enkele woningen en de locatie voor het nieuw te bouwen hotel met daarna weer een 

manege. 

 

Iets verder ligt zoals wij u bij het werkbezoek hebben laten zien het recreatiegebied Kwintelooijen. 

Een uitgestrekt gebied midden in de bossen waar jaarlijks vele grote evenementen plaatsvinden.   

Ook is er veel dagrecreatie door recreanten en sporters. En zijn er plannen voor een extra toeristische attractie in 

de vorm van een commercieel klimbos.  

 

Recreatie Kwintelooijen ligt dicht tegen Veenendaal trekt vele Veenendaalse sporters en recreanten die allemaal 

via  de N416 op de Veenendaalse Grindweg en vice versa moeten komen. 

Uw afvaardiging die op ons verzoek de locatie heeft bezocht heeft bij het aanrijden aan den lijve kunnen 

ondervinden dat die aftakking van de N416 naar de Oude Veensegrindweg verre van ideaal is en een behoorlijke 

gevaarzetting kent. 

 

Er is bij die aftakking sprake van 2 rijbanen voor auto's, 2 fietspaden  en er is sprake van een groot hoogteverval 

en een bocht in de weg direct voor en direct na de aftakking. 

Precies op dit punt steken fietsers over en moeten fietspaden en andere rijbanen worden gekruist door auto's en 

fietsers. Kortom een gevaarlijk punt 

 

En dan komt daar nu ook nog een hotel bij terwijl eigenlijk de maat al vol is.  

 



Als de verkeersbewegingen over een grotere tijdsperiode worden gemiddeld. Dan valt misschien te beredeneren 

dat het nog net moet kunnen met wat aanpassingen. 

Maar de verkeersafwikkeling vindt natuurlijk niet verspreid maar juist in pieken plaats hetgeen tot overlast en 

gevaar leidt. 

 

Eerder is al eens overwogen dit gebied een eigen ontsluiting op de N233 te geven maar dat is vanwege de 

toentertijd te hoog ingeschatte kosten in de ijskast terecht gekomen.  

En dat is een gemiste kans wat Rhenens Belang   betreft. 

 

Er is namelijk helemaal geen dure oplossing noodzakelijk in de vorm van aan te kopen gronden en turborotonde. 

 

De gemeente Veenendaal  bezit grond met een weg direct tegenover de ingang van Kwintelooijen. Die loopt tot 

aan de N233 en is tegen geringe kosten uitstekend te gebruiken als ontsluiting voor dit gebied. 

En dit is een veel beter alternatief dan met as verleggingen en passeer stroken  de capaciteit van de Oude 

Veensegrindweg voor de laatste keer op te rekken. 

 

Voor alle duidelijkheid hebben wij in bijgesloten satellietfoto nog eens de locaties en de ontsluitingen benoemd 

zodat de Statenleden die niet deel hebben genomen aan het werkbezoek zich een voorstelling  kunnen maken. 

Via google en streetview is vrij eenvoudig de huidige aansluiting vanaf de  N416  te bekijken en vanaf hier is met 

een paar muisklikken een indruk op te doen van de verkeerscapaciteit van de Oude Veensegrindweg. 

 

Beleefd verzoeken wij u om deze alternatieve ontsluitingsmogelijkheid te onderzoeken. 

Omdat deze tegen een investering die weinig hoger zal zijn als de benodigde aanpassingen van de huidige 

wegen echt een structurele ontsluiting toevoegt. 

Een relatief goedkope extra aansluiting dus die direct bijdraagt aan de soepele verkeersafwikkeling en verlaging 

van verkeersdruk op de betrokken wegen. 

 

En die voor vermindering van de huidige overlast voor de bewoners van Rhenendael zorgt. En 

de  gevaarzetting  bij  de aansluiting op de N416 vermindert doordat vooral daar de drukte sterk zal afnemen. 

 

Wij wensen u sterkte bij het maken van de juiste overwegingen en wijsheid op het moment van de beslissing in 

deze. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Rhenens Belang 

 

Jos van Klinken 

 

 

Bijlagen: Overzichtskaart  met aanduiding van genoemde zaken. 

 


