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Voorwoord
Begin dit jaar maakte ik samen met mijn collega’s van het college een
stadswandeling met stadsgids Jaap Pilon. Ik was net verhuisd naar
Veenendaal, dus deze wandeling was zeer welkom om mijn nieuwe
stad beter te leren kennen. Zo leerde ik onder andere over de turf- en
wolgeschiedenis van Veenendaal en maakte ik kennis met de monumenten en architectuur in Veenendaal. Ook werd ik gewezen op veel
‘historische’ gebouwen die er niet meer zijn. De oproep om zuinig te
zijn met de nog zichtbare historie heb ik goed in mijn oren geknoopt.
Veel respect heb ik voor de nieuwe architectonische opzet van het
centrum. Aantrekkelijke nieuwbouw met knipogen naar historische
bouwstijlen; mooi hoor!

Tijdens Open Monumentendag mag ik DownTown openen, een
moderne ontmoetingsplek voor Veenendalers in de voormalige
Pniëlkerk in het centrum. Na de opening kunt u er terecht voor een
kop koffie, een lekkere lunch, het kopen van mooie producten of om
even te ontspannen. Daarnaast willen de eigenaren van DownTown
een luisterend oor bieden aan mensen die om wat voor reden dan
ook een afstand tot de maatschappij ervaren. Een prachtig voorbeeld
van een participerend initiatief waar ik trots op ben. Met DownTown
is Veenendaal een nieuwe ‘plek van plezier’ rijker.

Het thema van Open Monumentendag/Dag van de Architectuur
2019 is ‘Plekken van plezier’. Ons huis, een 90 jaar oud pand aan een
markante wijk, is voor mij de aflopen maanden een plek geworden
waar ik ontspan en me vermaak. Zo’n eerste periode van inwerken, kennismaken en ontdekken vergt veel tijd en kost maar levert
ook energie. Dan is een thuisbasis met de historische bossen van
Prattenburg om de hoek, waarin ik regelmatig een stevige wandeling
ter ontspanning maak, een plezier en noodzaak.

Gert-Jan Kats,
Burgemeester van Veenendaal

Ik ben benieuwd waar u in Veenendaal zich prettig voelt en plezier
beleeft. Misschien bent u net als ik nieuw in Veenendaal en zoekt u
naar (nog meer) plezierige plekken. Dan raad ik u van harte aan de
fiets-wandeltocht te maken die u vindt in deze krant. Zo ziet u de
historische gebouwen van Veenendaal en maakt u kennis met de
verfijnde architectuur die onze gemeente rijk is.

HET PROGRAMMA VINDT U OP PAGINA 19
Comité
van voorbereiding
(van links naar rechts):
Wim van Ginkel,
Bastin van Eden,
Hennie Henzen,
Aart Aalbers,
Charlotte Melssen,
Maurice L’homme,
Hans Wegen,
Gerada Beijk,
Ab van Kooten.
(niet op de foto staan):
Johan Huibers,
Hans van Ekeris,
Berto van Leeuwen,
Marloes Faber.

foto: Elisa de Graaf
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Broodje

Geschiedenis
Het verhaal
van Veenendaal
Op de kaart

Van veenontginning en militair erfgoed tot waardevolle bebouwing: het Veenendaals erfgoed is in kaart gebracht en te
zien op de nieuwe website. Krijg de primeur!
Presentatie van de Cultuurhistorische Waardenkaart en van
de website Veenendaal op de kaart: De geschiedenis van
Veenendaal altijd bij de hand, op zowel de PC, tablet als
smartphone. De website geeft door middel van een
interactieve kaart inzicht in verschillende onderdelen die
bijdragen aan de historie van Veenendaal. Ook de route voor
de open monumentendag 2019 is hier digitaal te raadplegen.
Bureau RAAP heeft de cultuurhistorische waardenkaart
opgesteld. De kaart is opgebouwd uit verschillende
onderdelen. Grofweg kan er een splitsing worden gemaakt
in het ondergrondse bodemarchief en bovengrondse
erfgoed. Voor het ondergrondse bodemarchief is de
bestaande archeologische waardenkaart geactualiseerd.

Het bovengrondse erfgoed bestaat uit verschillende
onderdelen:
1. Historische bouwkunst
2. Historische landschapsontwikkeling
(structuren, objecten)
3. Ensembles
Daarnaast zijn in het rapport en op de kaart de volgende
erfgoedthema’s uitgewerkt, die het verhaal van Veenendaal
versterken:
Vervening
Religie
Industrie
Militair erfgoed

Wanneer: Donderdag 12 september: “Broodje geschiedenis”
Waar: Raadzaal gemeentehuis
Hoe laat: 12.30 – 13.30 uur
Met dank aan Gemeente Archief en Historische Vereniging Oud Veenendaal
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Het ‘Verhaal van Veenendaal’ 2019
Open Monumentendag & Dag van de Architectuur
Alweer de 5e gezamenlijke editie van ‘Open Monumentendag/Dag
van de Architectuur’ in Veenendaal! Een soort van jubileum waarbij wij
kunnen terugkijken op de vier succesvol verlopen voorgaande edities
waarin we het ‘Verhaal van Veenendaal’ breed konden presenteren, maar
vooral ook vooruitkijken in ons jubileumjaar waar we aan de hand van
het jaarthema: ‘Plekken van Plezier’
opnieuw gaan ontdekken hoe veelzijdig, ondernemend en soms
eigenzinnig onze woonplaats is. Anno 2019 zien we ook dat in
onze woonplaats Veenendaal de laatste jaren veel binnenstedelijke
transformaties hebben plaatsgevonden waarvan sommigen een direct
uitvloeisel zijn van lezingen, publicaties en discussieavonden zoals door
ons platform georganiseerd. Denk hierbij met name aan de nieuwe
bestemming van de voormalige Pniëlkerk; de beoogde kunstwerken in
het centrum en de omgevingsvisieontwikkeling.
Daarnaast is ook het Gilbertjaar 2019 een ongelooflijke inspiratiebron
en tevens aanzet tot het aangaan van nieuwe verbindingen in de
samenleving en het creëren van betekenisvolle en innovatieve plekken.
De ‘Plekken van plezier’ van toen én vandaag laten we zien waarbij we
‘plezier’ zowel duiden als ‘amusement’ als ook ‘vrolijkheid’ en ‘genieten’.
Dat deden en doen we zowel in het theater als op heel veel andere
plekken waarbij we onze zinnen kunnen verzetten. Veenendaal kent –
wellicht onverwacht - veel van die plekken en ruimten waarin we ook
samen iets leuks kunnen doen.
Vanuit het centrum gaan we die plekken nader verkennen en willen we
dat graag ook breed onder de aandacht brengen om zo de veelzijdigheid
van Veenendaal ‘op de kaart’ te zetten.
Met dank ook dit jaar weer aan de gemeente Veenendaal, de vele
vrijwilligers en diegenen die hun gebouw en/of ruimten open stellen.
Johan Huibers, voorzitter Architectuurcentrum Veenendaal
Hennie Henzen, voorzitter Open Monumentendag Veenendaal

foto MLh

Plekken van Plezier
Veenendaal, volop in beweging
In de afgelopen decennia hebben steden zich steeds meer ontwikkeld
naar ‘plekken van plezier’. Naarmate de welvaart is gegroeid zijn
mensen in toenemende mate gaan kiezen voor de stad op basis van
hun levensstijl. Op deze manier is de consumentenstad ontstaan, een
plek waar een diversiteit aan voorzieningen beschikbaar is die mensen
voorziet in de behoefte naar werk en ontspanning. Veenendaal heeft
hierbij door zijn economische en geografische ligging door de tijd een
breed spectrum van voorzieningen ontwikkeld. Van het groen in en
rondom de stad dat plek biedt voor sport, natuur- en waterrecreatie, tot
het theater Lampegiet, het filmhuis, de cultuurfabriek, de horeca en het
winkelaanbod in het centrum. Maar ook in de wijken gebeurt er van alles,
zo biedt onze stad voor ieder wat wils op verschillende schaalniveaus en
met een eigen karakter.
Echter lijkt er door heel Nederland sinds 2008 de trend te zijn
ontstaan dat het denken over een stad - als Veenendaal - met een
compleet voorzieningenaanbod verleden tijd is. Er wordt vandaag
de dag in zijn gebruik iets anders gevraagd van de stedelijke
ruimte en de invulling hiervan. Dit komt voort uit bijvoorbeeld
veranderingen in de samenleving, de economie en op de arbeidsmarkt.
Regionale samenwerking wordt hierbij een steeds belangrijker punt.
Ondernemingszin en vooruitgang heeft Veenendaal in het verleden
vormgegeven en zit in de lokale cultuur en het aanwezige mense
lijke kapitaal. Het inzetten van deze kernkwaliteiten is ook weer van
belang in de huidige en komende ontwikkelingen.
Zo maakt het centrum de laatste jaren een ontwikkeling
door in zijn
foto MLh
voorkomen. Nieuwe gebouwen en plekken in het centrum volgen elkaar
op en geven hierbij Veenendaal vorm. Maar uiteindelijk zijn het niet de
gebouwen die Veenendaal vorm geven, maar juist de mensen. Het zijn
de inwoners en ondernemers die de stad creatief maken en gebouwen
hun inhoud geven. Het zijn de mensen die de echte stad vormen en de
plekken voorzien van het plezier en hiervoor de ruimte en gelegenheid
moeten krijgen. Een hogere dichtheid binnen het centrum van wonen en
werken is hierbij alleen maar de voedingsbodem die ervoor zorgt dat er
meer activiteit ontstaan die de stad tot stad maken.

foto MLh
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Sinds 1914 is er leven in de kerk. Er worden huwelijken bevestigd en
kinderen gedoopt. Kerkleden delen er vreugde en verdriet. In de loop
der jaren gaan er duizenden rollen pepermunt door de rijen. Er wordt
gezongen, gebeden, geluisterd en geknikkebold. Tot ergens in 2008.
De Pniëlkerk verkoopt het pand aan de gemeente Veenendaal en
verhuist naar elders. De orgelklanken verstommen, op de preekstoel
daalt een dikke laag stof neer en de banken blijven leeg. Zonder mensen
is de ziel eruit.
De gemeente Veenendaal zoekt een investeerder die de kerk een
nieuwe invulling moet geven. Tien jaar lang tevergeefs, mede door
de economische crisis. ‘Er was niemand te vinden die die kostbare
uitdaging aandurfde’, vertelt Maurice Kassing van de gemeente.
‘Jammer, want Veenendaal heeft belang bij een positieve totaalbeleving
van het winkelcentrum en daar droeg dat vervallen pand niet aan bij.’
foto MLh

Om het voorzieningen niveau en de diversiteit aan activiteiten te
behouden en te laten ontwikkelen met de tijdsgeest is een goede balans
gewenst waarbij werk, winkels, onderwijs en recreatie door elkaar heen
lopen, zowel in een verder verdicht en levendig centrum als daarbuiten.
Hierbij kan een substantiële bevolkingstoename, zoals ook in het
verleden de industrie dat heeft gedaan, voor een hernieuwde dynamiek
zorgen om de bestaande en nieuwe ‘plekken van plezier’ tot bloei te
laten komen.
Veenendaal is als jonge leefstad door de jaren heen uitgegroeid tot een
plek waar veel wordt ondernomen en georganiseerd. De verschillende
markten, evenementen, activiteiten en acties van groot tot klein geven
door het jaar heen kleur aan Veenendaal en zijn een kenmerk van de
ondernemingsdrift in de samenleving.
In het verleden was de plek van de Markt traditiegetrouw het belangrijkste
zwaartepunt van levendigheid en plezier; vandaag de dag is het centrum
uitgegroeid tot een soort van gekoppelde culturele stadsdynamiek
tussen het Marktplein, het Horecaplein en het Cultuurplein (Kees Stip-/
Thoomesplein), waarbij elke plek zijn eigen karakter aan het ontwikkelen
is. Hierbij zijn het nieuwe ‘Down Town’ in de voormalige Pniëlkerk, de
herinrichting van de J.G. Sandbrinkstraat en de ontwikkeling van het
stadsstrand de nieuwste toevoegingen aan deze plekken van plezier in
het centrum.

DownTown blaast de voormalige Pniëlkerk
nieuw leven in
De voormalige Pniëlkerk (nu) aan het Thoomesplein is de afgelopen
maanden grondig verbouwd. Het pand gaat ‘DownTown’ heten en
wordt een uitnodigende plek om te lunchen of te vergaderen. Maar er
valt meer te beleven in deze monumentale, Veense woonkamer. Terwijl
kinderen zich vermaken in de speelhoek, genieten volwassenen er van
een ambachtelijke kop koffie. In een rustig hoekje zit een student achter
een laptop te werken. Bij DownTown is ruimte voor iedereen.
Het kerkgebouw kent een lange geschiedenis. In het boekje ‘Van
Hoofdstraatkerk naar Pniëlkerk’ lezen we dat de kerkenraad van
de Gereformeerde Gemeente in 1913 voor 12.500 gulden een
patriciërswoning aan de Hoofdstraat koopt. Achter die woning wordt
voor 10.651 gulden een kerkgebouw gerealiseerd.
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In de hoop dat een structurele aanpassing het pand makkelijker te
exploiteren maakt, besluit de gemeenteraad te investeren in de kerk. Eind
2017 wordt het pand opnieuw te koop aangeboden. De gemeente stelt
als mede-investeerder de voorwaarde dat het gebouw van toegevoegde
waarde wordt voor het centrum. Niet alleen commercieel, maar vooral
sociaal maatschappelijk. Het plan dat DownTown indient, blijkt het beste
aan die voorwaarden te voldoen.
Architect Guido Bakker gaat in opdracht van DownTown aan de slag met
de herinrichting. Hij vertelt: ‘De kerk had natuurlijk al een verdieping,
maar dan in de vorm van galerijen die allemaal uitkeken op de preekstoel.’
In het plan van Guido maken de galerijen plaats voor een atrium en
vides. Daardoor komt het daglicht tot diep in het pand. ‘Als architect wek
ik graag de nieuwsgierigheid van bezoekers. Elke zoveel meter moet er
weer iets anders te beleven zijn. Denk aan hoekjes waar ouderen even
rustig een spelletje doen. En zitjes waar je een krant kunt lezen, een
papieren of - dankzij de gratis WiFi - een digitale.’
Die prachtige plannen werden de afgelopen maanden uitgevoerd door
Valleibouw. Hanno van Veldhuizen van Valleibouw bracht heel wat uren
door in de kerk. Maar hij en zijn team niet alleen. ‘Er zijn veel bedrijven uit
Veenendaal betrokken bij de bouw. Neem bijvoorbeeld de karakteristieke
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Ja?

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zoeken een

ervaren
creatief DTP’er
Spreekt deze functie jou aan, dan hebben we een fantastische uitdaging voor je!
Voor onze klanten ben je bezig met het vormgeven van veel uiteenlopende
uitingen, zowel online als gedrukt. Van flyers tot brochures, van advertenties
tot complete huisstijlen. Je hebt ervaring met de Adobe-programma’s zoals
Photoshop, Illustrator en InDesign (uiteraard op Apple)
Bij Okkerreclame werk je in een compact en creatief team, in een informele
sfeer en in een mooie creatieve werkomgeving.
Stuur je cv en portfolio met een aansprekende motivatie zo snel mogelijk
naar martijn@okkerreclame.nl. Wat ons betreft kun je snel aan de slag.
We zien uit naar je reactie!

ravelijn 28

veenendaal

0318 582 592

www.okker.nl/vacature

info@okkerreclame.nl
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dorp, elke stad heeft plekken nodig waar mensen kunnen samenkomen,’
gelooft hij. ‘We zoeken ruimte om onszelf te zijn, omgeven door anderen.
Saamhorigheid kan je ook ervaren met mensen die je misschien niet
eens bij naam kent. Dát is de intentie van DownTown. Het wordt een
gezamenlijke huiskamer in het hart van Veenendaal. Een plek om te
spelen, te werken en te ontspannen. Je kunt er lunchen, koffiedrinken of
even je baard laten trimmen. Verschillende maatschappelijke organisaties
krijgen er een plek.’
DownTown wil de kerk die tien jaar lang leeg stond weer een ziel geven.
‘Inderdaad’, besluit Ferry. ‘En dat kan alleen als het gebouw zich net
als vroeger vult met mensen. Veenendalers die het pand nieuw leven
inblazen. DownTown wordt van ons allemaal. Welkom!’

foto avidrome luchtfotografie, lelystad

Op 14 september wordt DownTown door burgemeester Kats geopend.
- Lilian Steensma-

Een stadshart verdient een stadgezicht
Kees Stipplein - Thoomesplein
foto MLh

glazen gevel. De staalconstructie, installatie, aluminium kozijnen…
allemaal Veens vakwerk’, vertelt Hanno. ‘We kregen regelmatig leerlingen
over de vloer. Door praktische leerplekken te creëren, had DownTown al
tijdens de verbouwing een sociaal maatschappelijke functie. Mooi, toch?’
Ferry Gerritsen van DownTown vertelt over de visie achter het plan. ‘Elk

Met de opening van DownTown aan het Thoomesplein en de aanstaande
realisatie van het (strand) huis op palen grenzend aan het stadstrand
krijgt ook dit gedeelte van het centrum zijn nieuwe gezicht.
Voor kunstenares Linette Dijk waren de plannen voor dit gebied twee
jaar geleden de aanleiding om tijdens de vrijdagavond van de Dag
van de Architectuur haar ideeen te lanceren voor een symbool voor de
culturele plek van plezier die hier steeds verder uitgroeit.

Vertrouwd

bouwen aan beheer
Lunet 2,
3905 NW Veenendaal
T (0318) 52 41 41
F (0318) 52 59 78
E info@stichtsbeheer.nl
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de bibliotheek, museum Veenendaal, de historische vereniging en
de kunstuitleen. In de binnentuin tussen het oude gebouw en de
nieuwbouw is de oude fabrieksschoorsteen behouden. Doordat de toren
nu enigszins verscholen ligt, werkt hij vooral op afstand, in de skyline van
Veenendaal, en zie je hem pas weer als je je in het cultuurcluster bevindt.
Het ontwerp is in de eerste plaats stedenbouwkundig benaderd. Omdat
de voormalige fabriek niet aan de hoofdroute van de binnenstad
van Veenendaal ligt, is het gekoppeld aan een nieuw gebouw. Deze
nieuwbouw zorgt ervoor dat de hoofdentree aan het nieuwe Kees
Stipplein komt te liggen en aansluit op de nieuwe stratenstructuur.

foto MLh

Het Thoomesplein en het KeesStipplein zijn twee pleinen, maar samen
vormen zij met de Cultuurfabriek, het Spectrum, DownTown en het
Stadsstrand een nieuw stadshart vol levendigheid waar de inwoners
van Veenendaal elkaar ontmoeten. De verbinding tussen de twee
pleinen staat dan ook symbool voor de verbinding tussen mensen en de
verbinding van de verschillende culturen volgens kunstenares Linette
Dijk. Het totale kunstwerk waar momenteel hard aan wordt gewerkt,
bestaat dan ook uit twee kunstwerken, zo krijgen de beide pleinen elk
één sokkel van ongeveer 1meter hoog met daarop één bronzen beeld
van ruim 2meter hoog.

De breipatronen die te herkennen zijn in de gevels, zijn een knipoog
naar de woltraditie van Veenendaal. Net zoals in breiwerk zijn in de
bakstenen gevels kleur- en reliëfverschillen gemaakt en daarmee lichten donkereffecten gecreëerd. Het zijn als het ware gemetselde Noorse
truien met kabels en gerstekorrelsteken, met onderaan een boord, die
werkt als een klassieke plint. Ook in het spel van vlakke en geprofileerde
kliklijsten in de glazen voorgevel zijn weefpatronen te herkennen.
De kolommen in de nieuwbouw die uitmonden in de draagconstructie
van de vloeren, zijn geïnspireerd op de industriële betonstructuur van
de oude fabriek en betonstructuren van de Italiaanse constructeur Nervi.
Vanaf het plein is door de glazen gevel deze stapeling van kolommen en
vloeren zichtbaar gemaakt.

Door de beweging die in de beide kunstwerken zit gevangen vormen zij
een voorstelling die door zijn interactie en dynamiek, de pleinen en de
mensen verbindt en inspireert. Het totale kunstwerk symboliseert aan de
ene kant de vraagtekens van het leven en hiermee de zoektocht naar wie
we zijn op het KeesStipplein en aan de andere kant op het Thoomesplein
de uitroeptekens van het leven en hoe we omgaan met de ambities en
het leven vieren. Hierbij is de balans tussen beide het spanningsveld
waarin we ons allen dagelijks begeven.
Naast Linette Dijk als initieatiefnemer en bedenker van de kunstwerken
is de Stichting Kunst in het Centrum de opdrachtgever van de twee
kunstwerken. De gemeente Veenendaal heeft om de twee unieke pleinen
een gezamenlijke identiteit te geven voor haar inwoners, goedkeuring
gegeven voor het plaatsen van de twee kunstwerken en draagt ook bij
aan de kosten. Om volledig uit de kosten te komen zijn de kunsternares
en de Stichting Kunst in het Centrum nog opzoek naar bedrijven en
particulieren die willen bijdragen aan dit nieuwe stadsgezicht.
Voor meer informatie en om het initiatief te steunen kunt u terecht op
www.kunstinhetcentrum.nl

De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74
Eind jaren ’90 was de Hollandia Wol fabriek aan Het Verlaat het laatste
overgebleven wol/ textiel fabriekspand in Veenendaal. De fabriek heeft
een roerig verleden met natuurlijk vele arbeiders die er hebben gewerkt
maar ook allerlei activiteiten als tijdelijke invulling op de locatie. In het
nieuwe hart van Veenendaal heeft de voormalige fabriek van Hollandia
Wol zijn nieuwe bestemming verkregen als cultuurcluster met daarin

10

foto MLh

En dan de binnenkant van het gebouw! Op alle verdiepingen trekt
kleur de aandacht: warm rood in het leescafé, prachtige blauw in het
Museum, vrolijk oranje en groen in de jeugdbibliotheek, paars en roze
in de bibliotheek. Maar de ‘kleur’ zit niet alleen in gebouw en inrichting,
het zijn de bewoners die maken dat de Cultuurfabriek meer is dan een
verzameling van vier culturele instellingen. We wonen niet alleen onder
hetzelfde dak, maar gaan ook inhoudelijk met elkaar de samenwerking
aan om vorm te geven aan kunst en cultuur in Veenendaal.
- www.commonaffairs.nl & www.cultuurfabriek-veenendaal.nl -
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Turbinestraat 8m
Veenendaal
T: 0318 507010

www.schuurkampbouw.nl
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Het Spectrum
Kees Stipplein 72
Als onderdeel van het centrumplan Veenendaal is het multifunctionele
bouwblok ‘de Tricotage’ gebouwd. Dit bouwblok biedt naast woningen,
winkels, horeca en een ondergrondse parkeergarage plek aan
cultuurcentrum ‘Spectrum’. Spectrum is gevestigd op de noordoostelijke
hoek van de Tricotage, gelegen aan het cultuurplein en direct naast de
cultuurfabriek. In het cultuurcentrum komen muziekschool De Muzen
en het Filmhuis samen in één gebouw. Ook wordt de theaterzaal
van het Spectrum zo nu en dan gebruikt voor een voorstelling uit het
programma van theater Lampegiet. LEVS Architecten tekende als
eindverantwoordelijke voor het ontwerp van dit gebouw dat in juni 2013
werd opgeleverd.
De gevel van het cultuurcentrum maakt ook de hoek van bouwblok ‘de
Tricotage’. In lijn met de tricotage is de gevel ook hier uitgevoerd in een
gemetselde steen. De steenkeuze is een mix van overwegend rood met
tinten van zwart, geel en wit. De afgeronde hoek van Spectrum is extra
kracht bijgezet door de verdiepingsvloeren van elkaar te laten wijken.
Door het lijnenspel die deze versnijding oplevert aan te zetten met een
witte betonsteen, ontstaat een gevel die de hoek om lijkt te golven.
De architect refereert hierbij aan de eigenheid van het cultuurcentrum
‘geïnspireerd op creativiteit en muziek golven de verdiepingen om de
hoek heen’.

foto MLh

De hoge ramen op de begane grond openen de dubbelhoge foyer naar
het cultuurplein en verwelkomen het publiek. De in beton gegoten
benaming ‘Spectrum’ naast de entree van het gebouw accentueert
hierbij de hoofdentree. Vanuit de foyer is op de begane grond de
multifunctionele zaal bereikbaar. Dit is het hart van het gebouw en
vanuit de foyer dan ook gemarkeerd in een 6 meter hoge betonwand
met daarin de titel ‘zaal’. De afwerking in houten lamellen van balustrade,
plafond en wand is een terugkerend element in het interieurontwerp en
zorgen voor warmte in contrast met de koele stoere uitstraling van het
beton.
Naast de multifunctionele zaal kent Spectrum nog twee grotere zalen:
de ensamblezaal en de balletzaal, beide in de afgeronde hoek van het
gebouw gesitueerd. De ensamblezaal is gelegen op de begane grond en
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ook vanuit de foyer bereikbaar. De balletzaal is gelegen op de vierde en
hiermee bovenste verdieping van het gebouw. In de gevel zijn deze twee
zalen voorzien van grote glasopeningen. Hiermee toont het gebouw zijn
kenmerkende cultuurfuncties aan Veenendaal en nodigt gelijktijdig haar
bewoners uit om een bezoek te brengen aan cultuurcentrum Spectrum.

foto MLh

De nieuwe Molen
Mulderslaan 3
Iets naast de plaats van de huidige molen stond sinds 1623 een
houten standerdmolen: de Geldersche Molen. Deze moest wegens
bouwvalligheid worden gesloopt. Er naast werd (eerst) een vervangende
stenen molen gebouwd en deze werd “De Nieuwe Molen” genoemd.
De familie Van Eden is vanaf ongeveer 1630 eigenaar van deze molen.
Gerrit van Eden besloot om de oude standerdmolen te slopen. In 1911 is
de huidige ronde stenen stellingmolen gebouwd en draagt nog steeds
als naam “De Nieuwe Molen”. In 1924 overleed Gerrit van Eden en kwam
de molen in bezit van Harm van Eden. Tot 1946 werd er met de molen
gemalen. Vanaf die tijd begon de mengvoederindustrie zich steeds
meer te ontwikkelen. Door deze ontwikkeling konden de grondstoffen
die gebruikt moesten worden niet meer door de stenen in de molen
worden gemalen. Hierdoor kwam de molen stil te staan en verviel de
molen steeds meer. In 1976 heeft Harm van Eden de molen verkocht
aan de gemeente Veenendaal. Daarna is de molen overgegaan naar de
Stichting De Utrechtse Molens, nu een deel van Stichting Het Utrechts
Landschap. Vrijwilligers zorgen ervoor dat er nog steeds met windkracht
graan gemalen wordt. In de molen is ook een winkel waar ambachtelijk
gemalen meelproducten worden verkocht. In 2010/2011 is de molen
ingrijpend gerestaureerd.
De molen en de molenwinkel zijn bijna elke zaterdag open voor
rondleidingen en meelverkoop.

Straat vol Plezier
De Nieuweweg
Plekken van plezier, een thema in de breedste zin van het woord.
Wat kunnen we daar verschillend over denken. Mijn gedachten gaan
onwillekeurig terug naar de jaren ’70 van de vorige eeuw. Met name
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naar de Nieuweweg in Veenendaal. Een stuk van pakweg 800 meter,
beginnend bij Tuincentrum Van Ginkel, en te eindigen bij “De Oude
Grens”. Een groot veld waar allemaal tuinplanten stonden, de oude
plantenkas met zijn specifieke geur van groen. Een verjaardag? Dan
gauw even naar Van Ginkel om een Cyclaam te kopen bij Frits in zijn
blauwe stofjas. Families van Eden, molenaars die generaties teruggaan.
Hoeveel momenten van plezier zijn er niet beleefd bij “De Nieuwe Molen”
en molen “De Vriendschap”. Bezoekers vanuit de hele wereld die deze
monumenten kwamen bezichtigen, trouwreportages die er gemaakt
werden. Lopen we wat verder dan komen we op nummer 54 bij de
Apostolische kerk. Een gebouw wat voorheen een bioscoop was, maar
later een kerkelijke functie kreeg. Hoeveel plezier moet daar niet aan een
mooie film of goede dienst zijn beleefd?

een afspraakje kon regelen. Een snackbar, kapper, lampenwinkel, het was
er allemaal en een ieder beleefde op zijn of haar manier plezier aan het
gekochte of aan een nieuwe haardos.
Op de hoek van de Nieuweweg, waar het nog steeds goed toeven is in
café Entree, dat heette toen nog café “De Oude Grens”. Het lag dan ook op
de grens tussen Stichts en Gelders Veenendaal en Renswoude. Hoeveel
Veenendalers hebben daar geen biljartje gelegd. Net daarvoor vinden
we een pand wat de tand des tijds heeft doorstaan. Café ’t Huchie. Staat
er al meer dan 120 jaar. Niks geen poeha, gewoon een grote gezellige
huiskamer met een biljart. Je drinkt er een biertje, eet een gehaktbal en
praat wat. Fiets op Open Monumentendag maar eens langs en stop even
voor een kop koffie. Deze is gratis en wordt aangeboden door ’t Huchie.
Gewoon, voor de fun.
- Anne Slok -

Molen de Vriendschap
Nieuweweg 109
De windkorenmolen De Vriendschap aan de Nieuweweg in Veenendaal
werd in 1872 gebouwd. Het is een houten, met riet gedekte achtkant
stellingmolen op een vierkante, stenen onderbouw. De molen uit
1872 werd gebouwd ter vervanging van de omstreeks 1870 gesloopte
standerdmolen, aan de huidige Molenstraat in Veenendaal. De houten
achtkant werd niet nieuw gebouwd maar is naar alle waarschijnlijkheid
afkomstig van een andere, gesloopte molen.

foto MLh

Het snoepwinkeltje van bakker Bos op nummer 56 waar je voor 10 cent
het lekkerste zoethout of zwartwit kon kopen. Kapper “De Joep” een
markante Veenendaler waarvan het bekend is dat klanten nadat ze
geknipt waren weer gingen zitten omdat het er zo gezellig was. Aan de
overkant op nummer 37 de fietswinkel van Van Eden, waar nu Alvoba
personeelsdiensten is gevestigd. Hoeveel fietsplezier was er niet als men
daar met een nieuwe Gazelle naar buiten liep. Daarnaast Leeuwis met
zijn trouwauto’s, Hoedeman met zijn drankengroothandel. Lopen we
nog wat verder dan was daar een huis waar je met dames van plezier

foto MLh

foto MLh
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De laatste eigenaar van het maalderijcomplex stamt uit het
molenaarsgeslacht Van Eden dat de molen al sinds 1891 bedient. In 1898
kon Jan Jacob van Eden met zijn gezin verhuizen naar het molenaarshuis
naast de molen. In 1928 werd de maalderij door zoon Gerrit overgenomen.
De vraag naar maalproducten bleef echter zodanig toenemen, dat de
productie drastisch uitgebreid moest worden om de concurrentie de
baas te blijven. Het gevolg was dat veel werd gesloopt en vervangen en
de molen omgeven werd door silo’s. Het ‘gaande werk’ uit de molen werd
verwijderd werd om plaats te maken voor silo’s. In 1960 volgde Gert van
Eden zijn vader op. Gert is tot op de dag van vandaag vrijwillig molenaar
van Molen De Vriendschap. Sinds 1995 is de molen weer volledig in ere
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Eet gratis pannenkoeken
met onze stapelactie!

STAPELACTIE
Ontvang gratis pannenkoeken
tegen inlevering van deze bon:
2 personen pannenkoeken eten = 1 pannenkoek gratis
4 personen pannenkoeken eten = 2 pannenkoeken gratis
6 personen pannenkoeken eten = 3 pannenkoeken gratis
8 of meer personen pannenkoeken eten = 4 pannenkoeken gratis
Deze actie geldt alleen voor pannenkoeken. Max. 3 ingrediënten, specialiteiten € 5,- extra.
Geldig van 01-09-2019 t/m 30-10-2019. Alleen in te leveren b� pannenkoekenhuis De B�enmarkt.
Niet geldig in combinatie met andere acties en 1 bon per rekening/bezoek.

Pannenkoekenhuis De B�enmarkt
Nieuweweg-Noord 267, Veenendaal
T 0318-506469, info@deb�enmarkt-veenendaal.nl
Openingst�den maandag t/m vr�dag van 10.00 tot 20.30 uur.
Zaterdag en zondag van 11.30 tot 20.30 uur.
Keuken open van 11.30 tot 20.00 uur.

www.pannenkoekenhuizen.com
19_adv_A4_BM.indd 1
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hersteld door een ingrijpende restauratie en aanvulling met (delen van)
een elders in het land door sloop beschikbaar gekomen molen. De molen
werd door Z.K.H. prins Claus (beschermheer van De Hollandsche Molen)
opnieuw als maalvaardige windkorenmolen in bedrijf gesteld.

St. Willibrorduskerk
Nieuweweg Noord 253
De locatie van de kerk is historisch, lange tijd mocht er in het
Reformatorisch Veenendaal geen Rooms Katholieke kerk gebouwd
worden. De locatie aan de nieuweweg lag vroeger dan ook op het
grondgebied van Renswoude. Al in 1711 is er een schuilkerk gebouwd en
in 1858 kwam er een “echte” kerk die uiteindelijk werd vervangen door de
huidige kerk. uit 1934 van de hand van N. Andriessen uit Hilversum. Bij de
kerk waren een school en een pastorie gesitueerd. Dit gehele complex is
in 1988 gemeentelijke monumenten geworden.
De kerk is in 1971 door de R.K. parochie verkocht. Thans is de kerk
herbestemd door de Koninklijke Ginkel Groep.
De Koninklijke Ginkel Groep heeft haar centraal kantoor gehuisvest in
de voormalige kerk - pastorie en haar bijgebouwen . Bij het renoveren
van de kerk is er voor gekozen om het koor van de kerk weer terug te
brengen in oude staat , tevens zijn enkele elementen welke door de
geluidstudio zijn aangebracht blijven zitten zoals de vloer in de kerkzaal
en de regieruimte welke nu leeszaal is geworden met een mooi zicht in
de Willibrordzaal . De pastorie is weer zoveel mogelijk terug gebracht in
de oude stijl.
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Arsenaal 9, 3905 NN Veenendaal
www.complementair.net
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Telefoon +31 (0)85 - 0210 876
info@complementair.net

Winnaar MVO – prijs Veenendaal 2015

Telefoon +31 (0)85 - 0210 876
Mobiel +31 (0)6 - 50 69 36 30

foto MLh

De kerk kan getypeerd worden als een pseudobasiliek, omdat er aan de
zijgevels verhoogde ‘zijbeuken’ zijn, maar even goed als een moderne
vertaling van het type zaalkerk, waarbij koor en schip een eigen zadeldak
hebben van verschillende hoogte. De kerk is – net als de pastorie –
opgebouwd in een steen met lichte kleur en een donker trasraam, dat
geheel rondom loopt. Het schone metselwerk is in Noords verband
gemetseld. De vensters zijn rond of rondboogvormig en voorzien
van dubbele rollagen. De ramen zijn van staal. De lekdorpels zijn van
grèstegels. De dubbele houten entreedeuren zijn getoogd; rondom is er
siermetselwerk en de gehengen zijn van gesmeed ijzer.

Teksten / Communicatieadvies

“Vertel mij wat u wil zeggen
en ik schrijf wat u bedoelt.”

vanvessem.nl | info@vanvessem.nl | Pollux 30 3902 TN Veenendaal | M 06 55 34 50 81

OPEN MONUMENTENDAG - DAG VAN DE ARCHITECTUUR
PROGRAMMA
13 & 14 SEPTEMBER 2019

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

De Cultuurfabriek

Lancering van de cultuurhistorische website
Tijdens “Broodje geschiedenis” in de Raadzaal gemeentehuis van 12.30
tot 13.30 uur . Presentatie van de Cultuurhistorische Waardenkaart en
van de website Veenendaal op de kaart. De website geeft door middel
van een interactieve kaart inzicht in verschillende onderdelen die
bijdragen aan de historie van Veenendaal. Ook de route voor de open
monumentendag 2019 is hier digitaal te vinden.

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

De inzendingen van de Architectuurprijsvraag “de Gilbert” worden
tentoongesteld in de Cultuurfabriek van 2 tot 21 september, bij de
kunstuitleen. Bent u ook benieuwd naar de plannen en of u het eens bent
met de jury wie het beste plan heeft?

De Nieuwe Molen
De molen is open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zullen rondleidingen in
de molen plaatsvinden en bij goed weer zal er een imker aanwezig zijn,
ook is er aan de kinderen gedacht.

Molen de Vriendschap

Pleinen van Plezier in Veenendaal
Op vrijdagmiddag vanaf 13.30 wordt er met leerlingen van de
Patrimoniumschool, in DownTown gewerkt aan kijkdozen, van zowel
het Thoomesplein als het KeesStipplein. Hoe kunnen deze pleinen in
het centrum van Veenendaal zich samen door ontwikkelen als plek van
plezier?

Uitreiking Architectuurprijs - de Gilbert
Op vrijdagavond zal de eerste Veenendaalse Architectuurprijs “de Gilbert”
worden uitgereikt aan het best beoordeelde plan voor de Gilbergaard.
Tijdens de avond zullen de plannen kort de revu passeren en maakt de
jury de winnaar bekent.
De avond wordt gehouden in het Spectrum aan het Kees Stipplein 72.
Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00uur.
Aanmelden is noodzakelijk en gratis. Dit kan via :
https://avond-van-de-architectuur-2019.eventbrite.nl

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er bij deze molen diverse activiteiten en
bezienswaardigheden, zo zullen regelmatig rondleidingen plaatsvinden
en er zijn diverse stands aanwezig met activiteiten voor jong en oud.

de Brugkerk
De kerk is open van 10.00 tot 16.00. Met over de dag verschillende
organisten die de kerk zullen vullen met hun orgelspel.
Ook zijn er gedurende de dag mensen aanwezig die u kunnen vertellen
over de Brugkerk en haar verleden en er is koffie en thee voor de
bezoekers.

de Oude Kerk
De kerk is deze dag opengesteld van 10.00 tot 16.00 met een vol
programma. Zo zal er regelmatig een orgelconcert plaatsvinden
gedurende deze dag. Kinderen kunnen een Miniatuur Orgel bouwen in
de kerk. En zal er een demonstratie worden gegeven van een kistorgel,
neem een kijkje in een (kist)orgel, met de uitleg over hoe de muziek
ontstaat in het orgel krijgt u een inkijkje hoe ook de grote pijporgels
werken.

DownTown Veenendaal

Om 12.00 uur en om 13.00 zal het koor Las CanTantes optreden met een
mooi programma in de Oude Kerk.

Om 10.00 uur zal de burgemeester de officiële opening verrichten van
DownTown Veenendaal in de voormalige Pniëlkerk aan het Thoomesplein.

Voormalige ULO school

Van 10.00 tot 16.00 is er vervolgens Openhuis in DownTown Veenendaal.
Met een presentatie over Historisch Veenendaal
Om 11.00 uur vertrekt Jaap Pilon vanaf DownTown voor een gratis
stadswandeling langs verschillende plekken van plezier.

Het Spectrum
De foyer is gedurende de dag voor u open van 10.00 tot 15.30.
In de foyer worden de kijkdozen tentoongesteld met de vrije ideeen van
de groep8 leerlingen van de Patrimoniumschool over het Thoomesplein
en het KeesStipplein.
Om 12.30 & 15.00 is er een rondleiding over de architectuur van het
Spectrum.

Het Stadsstrand

Van 11.00 tot 14.00 is het gebouw opengesteld en is er een foto
tentoonstelling over de ULO.

St. Willibrorduskerk
De voormalige Rooms-Katholieke kerk is opengesteld van 11.30 tot
16.00. Van de kerk zal om 13.30 uur een maquette worden onthult van de
hand van Henk van Voskuilen.
Om 14.00 uur zal het Christelijk Nationaal Koor een optreden verzorgen.

Fietsroute
Voor deze dag is weer een mooie fiets- wandelroute uitgezet. Op pagina
20 en 21 vindt u deze route.
Tijdens de fietsroute staat er een gratis kopje koffie voor u klaar bij cafe ‘t
Huchie, de gezelligste huiskamer van Veenendaal en al meer dan 120 jaar
gevestigd aan de Nieuweweg.

Is deze dag een plek van plezier voor kinderen met activiteiten als
knutselen, kleuren, schminken, muziek of springen op een springkussen.
Een gezellige dag vol gezelligheid!
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-	De start is bij DownTown (1)
(Tuinstraat) vandaar lopen
we in de richting van het
Spectrum (2) (Kees Stipplein)
-	Voor Cultuurfabriek (3) LA
(Synagogestraat)
-	Einde van de straat LA (we
steken NIET over – we lopen
met de fiets aan de hand langs
de parkeergarage Arie van
Hensbergen ongeveer 50m lopen)
RD (Verlaat)
-	Tegenover van Manen horlogerie
en voor de SNS bank RA het
straatje in (Achterstraat)
-	Achterstraat wordt Nieuweweg
tot einde LA en direct RA
Nieuweweg vervolgen.
U passeert achtereenvolgens
de Nieuwe molen (4), de
voormalige Apostolische kerk
(5), molen de Vriendschap (6)
en cafe ‘t Huchie (7)
-	Nieuweweg blijven volgen tot
Grote Beer, bij verkeerslichten
oversteken dan LA, bij RondwegWest RA. Onder A12 door
langs MacDonald, RA richting
aanhouden van Pannenkoekhuis
“De Bijenmarkt”
-	Bij rotonde LA (driekwart)
Arsenaal-Kerklaan einde RA
(Nieuweweg Noord), langs de
St. Willibrorduskerk (8)
-	Onder het spoor direct LA
(De Schalm) links aanhouden
weg vervolgen langs het spoor en
Fort aan de Buursteeg (9)
-	Knooppuntroute 99 aanhouden,
spoor over langs de Linie van
Juffrouwwijk (10) en aan het
einde van de weg LA (Kooiweg)
onder A12 door Kooiweg blijven
volgen wordt Slaperdijk, deze
geheel uitrijden. U passeert de
werken aan de Roode Haan
(11) en de prijsvraag locatie de
‘Gilbertgaard’ (12), bij het spoor
RD aanhouden
-	Na Slaperdijk 9 LA naar beneden
(Dijkstraat West) knooppuntroute
44 volgen (richting Sauna, 1e
fietspad LA (Dijkstraat)
-	Bij knooppunt 44 RA fietspad.
Einde fietspad LA, u blijft de weg
volgen door het Prattenburgse
bos (13) tot de verkeerslichten,
oversteken, en daarna de Kerkewijk
oversteken direct LA (Kerkewijk)

9

10

Fiets- en wandelroute
Veenendaal
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blijven volgen spoor over tot aan
verkeerslichten. Bij verkeerslichten
RA (Industrielaan). De verkorte
route gaat hier RD, waar de route
weer kan worden opgepakt bij het
Valleikanaal.
-	Industrielaan blijven volgen
(diverse verkeerslichten passeren)
RD, bij SKF gebouw (14)
1: naarDownTown
oversteken
de andereVeenendaal
kant van (oude
de weg inmiddels
2: het Wageningselaan,
Spectrum
deze ook3:
RD blijven
volgen onder
de Cultuurfabriek
Rondwerg-Oost door, weg weer
4: en Wageningselaan
de Nieuwe molen - Mulderslaan 1
oversteken
5: de Harmonie - Nieuweweg 54
weer vervolgen)
-	Voorbij ACV
LA
6: vuilverwerking
Molen de Vriendschap
- Nieuwew
(Rauweveldseweg)
7:
cafe
‘t
Huchie
-	1e weg LA, (Grebbeweg) fietst u
Kerk
rondom 8:
de HelWillibrordus
(15), brug over,
direct LA9:
(Benedeneind)
langs
Oude katholieke begraafplaat
Pnielkerk fietspad, op kruising
10:LA (Groeneveldselaan)
Fort aan de Buursteeg
fietspaden
11:
Linie van Juffrouwwijk
brug over
-	Na clubhuis
“Greb/TTV”
12: vandedeRoode
Haan RA,
fietspad door park, einde RA dan
13: de ‘Gilbertgaard’ - prijsvraag gebie
direct LA (Palmengrift) Einde RA
14: het Prattenburgse bos
(Boompjesgoed)
-	Dan 1e weg
(Degebouw
Sterke Arm –
15: LASKF
voor politiebureau) rijden tot aan
16: de Blauwe Hel / de Hel
de Kerkewijk, bij de voormalige
17: (16)
Uloen
school
ULO school
de Brugkerk
(17) hier18:
RA, brug
over, direct RA
Brugkerk
langs Valleikanaal
19: J.G. Sandbrinkstraat
-	2e straat LA voor Gemeentehuis,
20: Frisia
bij Raadhuisplein
LAVilla
de JG
van Sandbrinkstraat
in,
21: Theater(18)
het lampegiet
doorrijden
tot
Kerkewijk,
bij
het
22: Recter
Lampegiet (20) en de Frisiavilla
(19) gaat23:
u RA de Oude kerk - Markt 9
-	Na ’t Zusje
de Korenbeurs
24:en voor
Achterkerkstraat
25-27
fietspad LA. Bij 1e grindpad RA
: 1 t/m
Activiteit
(Korenbeurs
11), op kruising
grindpaden RD de Oude Kerk
(22) aan de rechterhand (Het
voormalige pand van Recter (21)
is op zaterdag te voet te bereiken
aan de markt).
rijksmonumenten
-	Bij Achterkerkstraat
LA voor de
voormalige boerderij (23) langs.
nieuwe
Dan 1e a:
weg
RAmolen
(Beatrixstraat).
b: molen
de vriendschap
Einde RA
(Zandstraat)
via
c: fort aan de buursteeg
Scheepjeshofplein,
Hoogstraat,
Linie
van Juffrouwdijk Arie van
Verlaat,d:na
parkeergarage
e: Damsluis In het Valleikanaal en de Werk a/d
Hensbergen RA (Synagogestraat)
f: Kasteel Prattenburg en bijgebouwen
Eindpunt
de Cultuurfabriek (3).

g: de nieuwe fabriek
h: ‘villa’ Stuijvenberg
De totale i:route
bedraagt
Frisia villa
ongeveerj:22
km.
oude
kerk
k: de recter
LA = linksafl: davidsstraat
RA = rechtsaf RD = rechtdoor
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ARCHITECTUUR

VEENENDAAL

De Historisch Vereniging Oud Veenendaal werd in 1985 opgericht
en bestaat dit jaar al weer 34 jaar. Onze vereniging zet zich in voor
het behoud van de historie in Veenendaal. Dit kan gaan om zowel
oude panden, historische bomen of beeldbepalende plaatsen in
Veenendaal. Daar waar mogelijk zullen wij ons ook inzetten om in
verval geraakte monumenten te herstellen. Ook initiatieven vanuit
onze bevolking die gericht zijn op herstel van monumentaal erfgoed
willen wij als vereniging van harte ondersteunen.
Bent u nog geen lid van onze vereniging dan kunt u dit heel snel
goed maken door u op te geven als lid voor € 25, - per jaar. U ontvangt
dan vier maal per jaar ons prachtige blad Oud Veenendaal en als
welkomstgeschenk het boek Geschiedenis van Veenendaal deel 2.
Ook bent u vier maal per jaar van harte welkom op onze
ledenbijeenkomsten waarvoor we boeiende sprekers uitnodigen om
ons mee te nemen in de historie van Veenendaal, en u bent natuurlijk
altijd welkom in het documentatiecentrum van onze vereniging (ook
als u geen lid bent)
Voor opgave kunt u mailen naar de heer Albert Hempenius,
ledenadministratie@oudveenendaal.nl onder vermelding van
uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. U
kunt uw aanmelding ook opsturen naar Kees Stipplein 52 3901 TP
Veenendaal
U bent als lid van harte welkom.

www.oudveenendaal.nl

Het Architectuurcentrum Veenendaal is een lokaal architectuur
centrum en organiseert activiteiten op het gebied van architectuur,
stedenbouw en landschapsarchitectuur in Veenendaal. Architectuur
is een laagdrempelige vorm van cultuur; iedereen komt er dagelijks
mee in aanraking. Het Architectuurcentrum Veenendaal probeert op
geheel eigenwijze je daarom op een andere manier te laten kijken
naar je leefomgeving. Waardoor je bewust wordt van de rijkdom aan
culturele uitingen om je heen en waardoor het mogelijk wordt je
vertrouwde gebouwde omgeving opnieuw te ontdekken.
De Stichting Architectuurcentrum Veenendaal is in 2011 opgericht
om in Veenendaal activiteiten op het gebied van architectuur een
structureel karakter te geven. Als Architectuurcentrum Veenendaal
willen wij bereiken dat meer Veenendalers belangstelling hebben
en krijgen voor architectuur en de betekenis van architectuur voor
het dagelijks leven. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan
het bevorderen van de architectonische en ruimtelijke kwaliteit en
identiteit van Veenendaal en de betrokkenheid van Veenendalers bij
de gebouwde omgeving.
Architectuur draagt in sterke mate bij aan de identiteit van een stad
of wijk. Veenendaal mag trotst zijn op haar parels, deze laten zien,
koesteren en nieuwe creëren.
Wordt vriend van het Architectuurcentrum en draag ook bij aan
het gesprek over de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van
Veenendaal.

www.architectuurcentrumveenendaal.nl

Open Monumentendag
Zaterdag 14 september 2019
Wij zijn geopend van 11.30 – 16.00 uur

tering van het
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Koninklijke Ginkel Groep
Postbus 11
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Fort aan de Buursteeg
Buursteeg 2

de werken aan de Roode Haan
Slaperdijk

Het Fort aan de Buursteeg, één van belangrijkste en daarmee grootste
verdedigingswerken van de relatief onbekende Grebbelinie, een
voormalige waterlinie lopend van de Nederrijn tot het Eemmeer om
de opmars van vijandelijke troepen te bemoeilijken. Het fort wat nu in
het hart wordt doorsneden door de spoorlijn Utrecht - Arnhem, werd
gebouwd in 1786 gebouwd op de plaats waar de Buursteeg en de
Slaperdijk elkaar kruisten om de Emminkhuizerberg en de Slaperdijk
te verdedigen tegen een dreigende Franse invasie. Tevergeefs, in de
winter van 1794-1795 bevroren de onder water gezette stukken land en
marcheerden de Fransen de Noordelijke Nederlanden binnen.
In de tweede wereldoorlog was het Fort en de Grebbelinie wederom
onderdeel van het strijdtoneel. In 1940, tijdens de Duitse invasie waren er
soldaten van het Nederlandse leger gestationeerd in het Fort en in 1945
als onderdeel Pantherstellung van de Duitsers om de geallieerde opmars
te stoppen. Stille(n) getuigen hiervan zijn de nog aanwezige kazematten.

Aan het begin van de Veenendaalse Slaperdijk, waarvan het eerste
deel omstreeks 1654 werd aangelegd tussen de Amerongse Berg, de
Emminkhuizerberg en kasteel Renswoude om het achterliggende land
te beschermen bij een doorbraak van de Grebbedijk, ligt net buiten de
gemeente grenzen de Roode Haan.

Een moderne toevoeging in het landschap is het bezoekerscentrum
Grebbelinie. Waar inwoners van de regio, scholieren en toeristen worden
meegenomen in de veelzijdige geschiedenis van de plek. Het stoere
gebouw voegt zich met zijn betonnen basis en robuuste vormgeving in
het landschap en de geschiedenis van de plek. Contrasterend hiermee is
het lichte glazen volume dat op het basement is gelegd en uitzicht biedt
over de locatie. De nieuwbouw met in de plint horeca met daar bovenop
het bezoekerscentrum is centraal gepositioneerd in het voormalige Fort,
op de plek waar vroeger de huizen op het Fort stonden. Door hierbij het
gebouw parallel aan het spoor te ontwerpen vormt het als van nature
een geluidsbuffer tussen het spoor en het achterliggende noordelijke
deel van het Fort, wat de plek rust biedt. Het totaal, bezoekerscentrum
en Fort, vormen dan ook een mooi voorbeeld hoe er met een moderne,
hedendaagse ingreep vanuit historische context meerwaarde kan
worden gecreëerd op een locatie met een sterke identiteit. Een plek ware
plek van plezier.

foto MLh

De naam van het huidige recreatiegebied komt voort uit de naam van
een herberg die er in het verleden heeft gestaan en waarvan de naam
een verwijzing was naar de plunder tochten van het Spaanse leger op
de Veluwe en de Gelderse Vallei in 1629 met als doel het beleg van ‘s
Hertogenbosch te doorbreken.
Bij de aanleg van de Grebbelinie als waterlinie lopend van de Neder-Rijn
tot het Eemmeer om de opmars van vijandelijke troepen te bemoeilijken
nam het werk aan de Roode Haan, vanwege de positie ten opzichte van
de niet inundeerbare Emminkhuizerberg, de Slaperdijk en de sluizen
een sleutelpositie in. Zo werd er een wachttoren gebouwd bij de
inundatiesluis, een zogenaamde Spaanse Redoute. Het belang van de
Roode Haan nam af toen deze in de tweede linie kwam te liggen met het
de aanleg van werken als de Linie van Juffrouwwijk(1799).
De huidige werken aan de Roode Haan dateren uit 1785 en zijn in 1847
gemoderniseerd. Omdat het Valleikanaal op deze plek de Slaperdijk
kruist, werd er een grote Damsluis aangelegd om de waterlinie te sluiten
door de Veense kom te laten vollopen met water. Daarnaast is de sluis tot
op de dag van vandaag inzetbaar om het water te weg te doen versperren
richting Amersfoort, indien de Grebbedijk doorbreekt. De sluis is
uitgevoerd in metselwerk met deels hardstenen schotbalksponningen en
hoekprofielen. De militaire damsluis is zeldzaam als een vrijwel compleet
voorbeeld van een 18de -eeuwse damsluis voor inundatiedoeleinden, in
deze hoedanigheid is de sluis dan ook een Rijksmonument.

foto MLh
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Voor het gebied rondom de Roode Haan en Slaperdijk is er een prijsvraag
ontwikkeld vanuit De Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal: de
‘Gilbertgaard’. Hiervoor zijn een aantal landschapsarchitecten gevraagd
om een plan te bedenken voor een ontmoetingsplaats met een rijke
biodiversiteit in het gebied. Het zoeken is naar een nieuwe ‘plek van
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Denken in
mogelijkheden
HetWerktNu focust op wat werkt

HetWerktNu helpt werkgevers die zinvol inhoud willen geven aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. Wij informeren, adviseren en ondersteunen op basis
van gespecialiseerde en gecertificeerde kennis. Denkend in mogelijkheden,
met de focus op wat mensen wél kunnen. Dat werkt.

Ga naar hetwerktnu.nl en ontdek hoe het werkt voor u.
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plezier’ voor Veenendaal, waar de mens de natuur ontmoet en de
betekenis daarvan voor zijn gezondheid en welbevinden leert te (her)
ontdekken.
De inzendingen worden tentoongesteld in de Cultuurfabriek van 2 tot 21
september. Op vrijdagavond 13 september maakt vervolgens de jury de
winnaar bekent van de eerste Gilbert Architectuurprijs, op de Avond van
de Architectuur. Zie voor meer informatie het programma in deze krant.

Groen in en rondom Veenendaal

Blauwe Hel (waar nog trilveen voorkomt) en het Binnenveld, ligt de
ontstaansgeschiedenis van Veenendaal als veenontginningsgebied.
Tot eind september vaart er elke woensdag een heuse turfaak langs dit
turflandschap waarbij informatie over het gebied wordt verzorgd door
het IVN. Meer informatie vindt u op www.gilbertjaar2019.nl/evenement/
varen-langs-het-veense-turf.
In het noordwesten ligt de Emminkhuizerberg als de hoogst gelegen
geïsoleerde stuwwal in de Gelderse Vallei, wat deze ‘berg’ al eeuwen
aantrekkelijk maakt voor de landbouw. Ook zijn aan deze kant van
Veenendaal de cultuurhistorie van de grebbelinie te beleven in het
landschap, zoals de eerder beschreven werken bij de Roode Haan.
Ten zuidwesten van Veenendaal ligt een ander type landschap, de
Utrechtse heuvelrug. Deze zandrug, die eveneens als stuwwal is ontstaan,
vormt na de Veluwe het grootste bosgebied van Nederland en kent ook
heidegebieden en enkele stuifzanden.
Maar ook binnen de gebouwde omgeving biedt Veenendaal een
diversiteit aan groene plekken om van te genieten. Van de parken groot
en klein, de speeltuinen en de sloten tot het Valleikanaal geven ze onze
leefomgeving kleur en diversiteit.
Al deze plekken in en om Veenendaal bieden dagelijks, een moment
om even de hond uit te laten, ruimte om op te gaan in je sport, een
speelplaats voor kinderen om samen te komen, een plek van ontspanning
en vermaak om samen te genieten van de mooie dagen en zo nog tal
van andere manieren waarop ze plezier brengen in ons dagelijkse leven.
De verdere ontwikkeling en instandhouding van het groen verdient dan
ook onze aandacht, iets om zuinig op te zijn en samen in stand te blijven
houden.

Groen en water in en rondom de gebouwde omgeving zijn essentieel
voor de leefbaarheid van de stad. Een goede groene-blauwe
infrastructuur zuivert en koelt de lucht, geeft ruimte aan biodiversiteit,
voorkomt wateroverlast en biedt allerlei plekken van plezier door de
mogelijkheden op het gebied van sport, natuur- en waterrecreatie. Door
de ligging van Veenendaal in het zuidwesten van de Gelderse Vallei tegen
de Utrechtse heuvelrug aan, kent Veenendaal in haar directe omgeving
verschillende type landschappen met elk hun eigen karakteristieken en
recreatie mogelijkheden.
Zo heeft het relatief laag gelegen gebied ten oosten van Veenendaal
een nat karakter. In dit landschap, zoals dit nog te beleven is in de
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S.K.F. gebouw, Wageningselaan
De wederopbouw periode
Begin jaren ‘50 besluit het gemeentebestuur tot een actief wervingsbeleid
voor nieuwe bedrijven, om meer verscheidenheid in de werkgelegenheid
te creëren, naast de tot dan toe dominante textiel- en sigarenindustrie
en zich verder te industrialiseren tot ‘het toekomstige Eindhoven van
boven de Moerdijk’. In 1952 was de SKF kogellagerindustrie op de hoek
Wageningselaan/Groeneveldselaan, één van die eerste nieuwe bedrijven.
foto MLh
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De architect van de SKF fabriek is Ir. M.C.A. Meischke. Een grondplan van het
moederbedrijf uit Zweden leerde hoe men zich de fabriek in Veenendaal
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Staat voor staal

SKF aan de Wageningselaan, circa 1955
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BIJ PRACHTIG WEER OP ONS TERRAS.
BEWOLKT? KOM BINNEN IN ONZE LUNCHROOM
EN GENIET VAN EEN OVERHEERLIJKE IJSCOUPE.

kerkewijk 76

veenendaal

0318 555111
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GREBBEDAGEN
ELKE WOeNSDAG

GREBBERIBS met puntzak
friet en 2 soorten sausjes

EL KE VR IJD AG

GREBBEBURGER

ELKE ZO ND AG

HOLLANDSE BIEFSTUK

15,9,-

met puntzak friet

met pepersaus en puntzak friet

15,-

DRIEGANGENMENU
FEESTEN EN PARTIJEN
De locatie voor feesten en zakelijke bijeenkomsten. Centraal
gelegen in het land, met ruime parkeergelegenheid. En dat alles
op een schitterende locatie.
Bij restaurant Grebbelounge gaan genot en gemak voor de
particuliere en zakelijke gast hand in hand. Wij hebben speciale
arrangementen voor gezelschappen vanaf 15 personen.

Restaurant Grebbelounge
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude

Stel een heerlijk driegangenmenu samen voor een vaste prijs.
Een greep uit ons menu:
VOOR
Carpaccio
Aspergesoep
Salade brie

HOOFD
Mixed grill
Kabeljauw
Gevulde aubergine

Tegen inlevering van deze bon voor slechts
In plaats van e 24.50 (vr t/m zo) of e 22.50 (ma t/m do).
In te leveren op alle dagen vanaf 17.00 uur.

T 085-0410110
info@grebbelounge.nl
www.grebbelounge.nl

NA
Cheesecake
Dame blanche
Parfait

17,50

Openingstijden
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
Keuken van 12.00 tot 21.00 uur.
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monumenten van het christelijk geloof, de middeleeuwse kathedralen,
in de gotische stijl werden gebouwd. Pas later zou men in protestantse
kring bezwaren maken tegen het vermeende katholieke karakter van
deze bouwstijl. In 1922 vond dan ook een belangrijke verbouwing
plaats, die de eenheid in stijl van de kerk verstoorde. Zo werden in
1922 de kenmerkende neogotische spitsboogvensters vervangen
door de huidige rondboogvensters (typisch neoromaans), werd het
toegangsportaal vergroot en kwam er in de kerk een galerij.
De kerk is een zaalkerk, één grote ruimte zonder zuilen. De voorgevel
is symmetrisch met in het midden een uitgebouwd portaal voorzien
van een topgevel. Links, rechts, en boven het portaal zijn enkele van
de hierboven genoemde rondboogvensters gesitueerd. De gevel is aan
de bovenzijde versierd met een spitsboogfries en bekroond met een
pinakel. Het gevelbeeld aan de Kerkewijk wordt gecomplementeerd
door de overhoeks geplaatste steunberen op de hoeken, die de kerk
een robuuste uitstraling geven. In de zijgevels zijn rondboogvensters
geplaatst tussen steunberen.

gestart met de bouw van de school en in datzelfde jaar werd het gebouw
opgeleverd. In 1950 is achter de bestaande school een lagere school
aangebouwd en weer twee jaar later werd op de zolder een openbare
bibliotheek ondergebracht.
De geschiedenis is niet ongemerkt aan deze ULO voorbij gegaan. In de
mobilisatietijd van 1939-1940 waren er Nederlandse infanteristen in
gelegerd. Tijdens de Duitse bezetting waren er Duitse militairen in de
school gehuisvest. In 1953 woonden in het gebouw slachtoffers van de
watersnood.
Het pand is gebouwd in een typische jaren twintig stijl, is één bouwlaag
hoog en is overkapt met een kenmerkend overstekend pannen gedekt
schilddak. Het pand heeft een plattegrond in de vorm van een “U”, waarbij
de ingang zich aan de korte zijde van de school bevindt. In alle gevels zijn
hoge vensters aangebracht. Naast de school is tevens een bijpassende
blokvormige onderwijzerswoning gebouwd van twee bouwlagen onder
een pannen schilddak. In beide gevallen springt de kleur pannen in het
oog en draagt het bij aan de allure van het ensemble.
Begin jaren ‘90 verhuisden de brugklassers van het CLV die de ULO school
jarenlang hadden bevolkt naar de Thorbeckesingel en dreigde er sloop
voor het pand. Om het pand niet leeg te laten staan wonen er een aantal
maanden Wageningse studenten, Gelukkig is er door maatschappelijke
initiatieven anders besloten en staat de ULO school er nog steeds en
biedt huisvesting aan een notariskantoor.

Brugkerk
Kerkewijk 18
In 1886 was er onder leiding van Dr. A. Kuyper een afscheiding van
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Doleantie, waaruit in 1892 de
Gereformeerde Kerken zijn ontstaan. Deze afscheiding was in Veenendaal
aanleiding tot de bouw van een kerk voor de nieuw ontstane ‘Dolerende’
gemeente. Dit werd de, nu tot de Hersteld Hervormde Gemeente
behorende, Brugkerk. Deze kerk gebouwd in 1890 ligt markant op een
straathoek. Op de plaats van de nu verdwenen pastorie, die in 1894 klaar
was, kwam een kantoorgebouw als nieuwbouw.
De neogotische stijl waarin de kerk in eerste instantie was ontworpen
werd in 1886 bij uitstek geschikt geacht voor kerkbouw, omdat de grote

30

foto MLh

Herinrichting Horecastraat
J.G. Sandbrinkstraat
De J.G. Sandbrinkstraat heeft in de routing in het centrum een verbindende
rol tussen de Markt en de Hoofdstraat met het Raadhuisplein en de
Brouwersgracht. Met het gereed komen van het appartementen complex
Het Stempel heeft ook de J.G. Sandbrinkstraat tussen Raadhuisplein en
Horecaplein zijn definitieve stedelijke decor gekregen.
Het gebied rondom het Horecaplein heeft zich de laatste jaren al
ontwikkeld tot een bruisend stukje Veenendaal. Nu wordt er gewerkt
aan de herinrichting van de stedelijke ruimte van de J.G. Sandbrinkstraat
en het Horecaplein. Het gebied heeft een versnipperde en daarmee
rommelige uitstraling door de verschillende straatprofielen en de wijze
waarop de buitenruimte is gedefinieerd.
Door een betere overgang te realiseren van het winkelgebied naar de
horecaroute en in het gebied een samenhangend en eigen karakter te
ontwikkelen, zal het verblijfsklimaat van zowel de J.G. Sandbrinkstraat als
het Horecaplein worden verbeterd. Op deze wijze kan de horecafunctie
van het gebied nog verder worden versterkt en worden doorontwikkeld.
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CONCEPT J.G. Sandbrinkstraat - Veenendaal
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de opening aan de achterzijde lag, is nog steeds te herkennen. Aan de
straatzijde wordt de symmetrie van het pand benadrukt door de twee
erkers die als twee uitzonderingen het strenge, regelmatige uiterlijk van
het pand verrijken. Dit in combinatie met de de speelse sluitstenen, die
de verticale geleding van het pand accentueren, zorgt voor een deftige
uitstraling.
De Frisia Villa, heeft de status van rijksmonument en werd in 1979
aangekocht door de gemeente Veenendaal en later ingericht als

referentie boom van hergebruikt hout

afb. CommonAffairs
sfeer impressie pleinbank

referentie bank met mozaiek

In de plannen wordt deze ambitie gerealiseerd, door in het gebied meer
ruimte te creëren voor de voetgangers; zo komt er langs de terrassen een
zone speciaal voor de voetganger, waardoor de mogelijkheid ontstaat te
flaneren langs de terrassen. Deze ruimtelijke ingreep en het afstemmen
van de materialisering van de straatinrichting zorgen ervoor dat de J.G.
Sandbrinkstraat in de beleving en uitstraling meer een onderdeel van
het kernwinkelgebied van Veenendaal wordt. Om ‘verrommeling’ door
geparkeerde fietsen tegen te gaan worden er tevens voorzieningen
geplaatst om fietsen te stallen.
De hernieuwde allure van straat en plein zullen verder worden versterkt
door het toevoegen van groen in de vorm van bomen en bloembakken.
Ook de verlichting wordt vernieuwd om een plezierige stedelijke
verblijfsruimte te creëren met een gemeenschappelijke uitstraling. Op
het Horecaplein wordt daarnaast een bijzonder element toegevoegd aan
het karakter van het gebied.
Met de herinrichting van de J.G. Sandbrinkstraat wordt er opnieuw aan
een stukje bebouwde omgeving geschaafd, op deze manier worden
bestaande kwaliteiten vastgehouden en kan er worden ingespeeld op
nieuwe ontwikkelingen. Zo krijgt dit bruisend stukje Veenendaal meer
ruimtelijke samenhang en wordt de gebruikskwaliteit verhoogd.

Frisia villa
Kerkewijk 8
De Frisia villa is een groot dubbel herenhuis aan de Kerkewijk. Het gebouw
was zowel kantoor als directeurswoning van de grote textielfabriek die
naast het huis lag en waar nu theater de Lampegiet staat. Het complex
ontstond rond 1884 in opdracht van D. van Woudenberg.
Betreffende de Frisia villa was er eigenlijk sprake van twee herenhuizen
die met de rug tegen elkaar zijn geplaatst, met de ingangen aan de kopse
kanten. Het kantoorgebouw bevond zich links en het woongedeelte
rechts. De oorsponkelijke U-vormige opzet van de plattegrond waarvan
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muziekschool. Dit vormde een goede combinatie met het theater dat
er naast werd ontwikkeld en op deze manier kreeg Veenendaal een
herkenbaar cultureel onderkomen. Nadat het gebouw ook lange tijd
in gebruik is geweest als kantoor is er eind vorig jaar een restaurant
geopend.

Theater Lampegiet
Kerkewijk 10
Op 26 februari 1988 kreeg Veenendaal - hoewel het aanvankelijk als
cultureel ontmoetingscentrum werd aangeduid - dan echt de opening
van zijn eigen theater met ook een bioscoopfunctie daarin. Het theater
met 558 stoelen in de grote zaal met orkestbak en toneeltoren, een
foyer en een restaurant. Het kwam op de plek waar ooit een groot
fabriekscomplex stond: de Frisia Wolspinnerij waarvan gelukkig op het
laatste nippertje de bijbehorende Frisia villa gespaard is gebleven.
Een theater dat tot stand kwam na een jarenlange discussie of dit nu wel
gewenst was voor Veenendaal waar tot dan toe de ‘levende’ voorstellingen
werden gehouden in gebouwen als: Verenigingsgebouw Sola Fide, het
Scheepjeswol ’theatertje’ of het FNV gebouw. De voorstellingen werden
veelal uitgevoerd door amateur toneelgezelschappen die deels uit
personeel van het (wol en/of sigaren)fabrieksleven voortkwamen.
Het theater werd gebouwd in het plan ‘Duivenweide’ waarvoor naast
woningen ook ruimte gereserveerd werd voor het genoemde theater en
een daarachter gelegen park.
De gemeente besloot tot het uitschrijven van een besloten prijsvraag
voor het theater in het voorjaar van 1982 en twee jaar later maakte
men een keuze in de vorm van een combinatie van een aannemer
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Welkom in De Cultuurfabriek
Op het Kees Stipplein vind je De Cultuurfabriek, het culturele hart van Veenendaal.
Deze voormalige wolfabriek is het thuis van Bibliotheek Veenendaal,
Museum Veenendaal, de Historische Vereniging Oud Veenendaal
Met Stip en de VVV Stadswinkel Veenendaal.
Hoewel het gebouw een hele moderne functie vervult, is de link naar de
oorsprong nooit ver weg. Je vindt verwijzingen naar de geschiedenis in het
kleurige breimotief van het metselwerk en de woorden op het gevelkunstwerk.
Ontdek al het moois wat De Cultuurfabriek je te bieden heeft, onder het genot van
een bakje koffie en wat lekkers bij Met Stip. Hier proef je van een bijzonder stukje
Veenendaalse geschiedenis, ingericht voor een leven lang leren.

Veenendaal
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van de nieuwe beheerder, werd er alsnog in een redelijke hoeveelheid
voorzien.
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(Aannemingsmaatschappij Boers Veenendaal) en een architect
(Architectenbureau Wouda uit Utrecht). Mei 1986 werd de eerste paal
geslagen en de officiële opening was op 26 februari 1988. Deze werd
verricht door Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, Jhr. Mr P.
Beelaerts van Blokland.
De stedenbouwkundige situatie stelde nauwelijks randvoorwaarden aan
het te bouwen theater. Twee duidelijke elementen zijn een doorgaande
weg (Kerkewijk) die overgaat in een winkelstraat (Hoofdstraat) en het hoge
flatgebouw aan de zuidzijde. Omdat mensen van hieruit op het theater
neerkijken is het dak ‘beweeglijk’ vormgegeven. De installatieruimten
hebben hun eigen vorm gekregen. De architect, de heer Siers van het
architectenbureau Wouda BV te Utrecht, heeft de grote elementen van
het gebouw zoals de zaal, de toneeltoren en de foyers, een herkenbare
menselijke maat proberen te geven door de gevel te geleden en op te
delen in kleinere elementen.

Het maximale speeloppervlak van de toneelvloer is 15 x 14 meter,
de toneelopening is te variëren door de instelbare manteaus, in de
breedte van 10 tot 15 meter en in de hoogte door middel van de
portaalbrug van 0 tot 8 meter. De Kerouing houten vloer is isolerend en
met demping gemonteerd. De rollenzolder zit op 18 meter hoogte en
het dak van de toneeltoren loopt van 24,5 naar 19,5 meter. Er is geen
duidelijk achtertoneel en de zijtonelen zijn 5 meter breed, wat voor
een balletuitvoering aan de krappe kant is. De ernaast gelegen laad- en
losruimte is van het zijtoneel af te sluiten door middel van een elektrische
roldeur. Het is een lichte ruimte door daklichten en bovenramen, en er
zijn twee roldeuren naar de buitenzijde.
Het oorspronkelijk aantal aanwezige handtrekken (40) werd later
aangepast naar een volledig automatisch werkend trekkenwandsysteem.
De trekkenput is op kelderniveau via een smalle deur bereikbaar. De
portaalbrug en de beide zijbruggen zijn met het zijtoneel verbonden
door een ladder.
De vloer van het toneel is door middel van een hydraulisch systeem te
plaatsen op orkestbak-, zaal- en toneelniveau. Vanaf de achterwand was
in de eerste instantie een filmdoek – bioscoopfunctie - uit te klappen,
dat zich als een basketbalbord door middel van een elektrische lier kon
verplaatsen. Het projectiedoek (Peralux) is maximaal 9,5 x 4,5 meter op
Cinemascopeformaat.

Niet alle ideeën van de architect zijn goed uitgevoerd, tijdens de periode
van de directievoering had hij slechts een adviserende taak. Aan de
winkelstraatzijde wordt de overgang van het gebouw naar de straat
gevormd door een plat dak, dat een terras had moeten worden, en een
pergola-achtige constructie, waarin deels een restaurant en een terras
zijn geplaatst.
De ingang van het gebouw lag oorspronkelijk aan de noordzijde bij
een pleintje met een waterpartij (kunstwerk: Hedda Buijs) en een vrolijk
ogend afdakje van wapperend tentdoek als een buitentheatertje. In 2004
is de foyer, het restaurant en de entree ingrijpend aangepast naar een
ontwerp van Huibers & Jarring Architecten uit Veenendaal.
Ditzelfde bureau maakte ook in 2013 een ontwerpstudie naar de
mogelijke uitbreiding van de theaterzaal en de uitbreiding met een
kleine zaal annex bioscoop.
Het plan van het complex is opgebouwd uit drie grote delen: het toneelhet zaal- en het foyergedeelte. Eromheen liggen de kleinere functies.
Door de ‘losse elementen’-structuur van het gebouw konden er delen
afgehaald of toegevoegd worden in het plan-stadium. In het programma
van eisen van de prijsvraag werd om een lijsttoneel gevraagd. Onder
andere door de ‘geringe’ ervaring van de opdrachtgever, zoals meestal
het geval is met het bouwen van theaters, werden er in het plan wel
bouwkundige, maar weinig toneel technische voorzieningen getroffen
in de plan-fase. Tijdens de verdere ontwikkeling o.a. door medespraak
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Voormalig pand van Recter
Markt 7
Dit in het oog springende pand is een van de belangrijkste gebouwen
in Veenendaal vanwege de verfijnde, gaaf bewaarde detaillering. Het
in oorsprong waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw
stammend winkel-woning, is in 1906 ingrijpend verbouwd in Art
Nouveaustijl. De eerste steenlegging vond plaats door de apotheker
D.H. Recter op 16 mei 1906. Er werd een nieuwe voorgevel gebouwd en
het winkelgedeelte werd ingericht als apotheek. In de drogisterij van de
familie Recter is het product ontwikkeld dat vanuit Veenendaal de wereld
over ging, Roosvicee! Waar Gert en Herman Recter in de jaren twintig nog
op de fiets bij de klanten langs gaan. Brengen ze met hun fabriek vanaf
1932 naast de bestaande producten ook hoestsiroop op de markt. Dit zal
zich in de jaren’50 doorontwikkelen tot Roosvicee.
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De benedenpui en de erker van het pand zijn gedecoreerd in Art
Nouveaustijl, een weelderige stijl die hier op allerlei onderdelen is
toegepast. Art Nouveaustijl / Jugendstil, in Nederland worden beide
stijlbenamingen door elkaar gebruikt, is in de periode 1890-1914 een
reactie op het impressionisme en indirect het industrieel vervaardigen
van voorwerpen. De stijlen kenmerken zich dan ook door het gebruik
van asymmetrische, slingerende en florale decoraties. In Nederland
streeft de stijl, anders dan in de omringende landen, meer naar het
‘ware’, het ‘echte’, het oorspronkelijke. De herwaardering van het
ambacht, met grote waardering voor het volmaakte en ongerepte van
de natuur, en de fascinatie voor exotische, ‘onbedorven’ culturen. Wat in
Nederland tot een minder uitbundig vormenspel heeft geleid dan in de
omringende landen. Bij Markt 7 zijn echter ook minder strakke decoraties
toegepast waardoor het pand een fraaie mengeling van de verschillende
intrepretaties binnen de stijl is geworden. Opvallend zijn de natuurstenen
pilasters links en rechts, waarin bloemen zijn gebeiteld. In de deur zijn
diverse rondingen in hout uitgevoerd, het handvat is met typerend
zweepslag motief gedecoreerd. Elders, bijvoorbeeld in de steunen van
de erker, zijn banden, gleuven en ronde vormen aangebracht. Bovendien
zijn karakteristieke materialen gebruikt zoals natuursteen en verglaasde
baksteen. In het interieur springt de terazzo-vloer in het oog als
stijlkenmerk. Deze vloer met gekleurde florale hoekversieringen beslaat
het voormalige winkeldeel en de gang.

De Oude kerk
Markt 9
Het oorspronkelijke ‘turfgravers’ dorp Veenendaal is heel duidelijk
ontstaan rondom het ‘mercktvelt’ dat nu de Markt heet. Op het
hoogste gedeelte het (nu witte) kerkgebouw dat bij de Hervormde
Gemeente Veenendaal de naam ‘De Oude Kerk’ heeft gekregen. Dit ter
onderscheiding van de sinds 1928 in gebruik zijnde nieuwere kerk (aan
de Prins Bernhardlaan) die nu de naam ‘Julianakerk’ draagt. Dat deze kerk,
bij de inwijding als Rooms Katholieke kerk op 1 mei 1566 opgedragen
aan Sint Salvator, hier op dit hoger gelegen gedeelte in het voormalige
veengebied staat, komt doordat de eigenaren van de zandheuvel die
men eerst daarvoor op het oog had, deze niet wilden verkopen aan de
exploitanten van de veencompagnie. Dat was in het gebied dat toen
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de naam ‘t Grote Veenloo had (nu, begraafplaats de munnikenhof ). De
in omvang wat kleinere zandheuvel waarop nu de kerk staat (let op het
aflopen van het terrein naar de lijn Hoofdstraat – Kerkewijk toe) heette
toen ‘t Kleine Veenloo. Toen midden 16e eeuw de exploitatie van het
veengebied steeds grotere vormen aannam en zich daar ook steeds meer
mensen gingen vestigen, groeide de behoefte aan een parochiekerk
voor de toen nog uitsluitend rooms-katholieke bevolking.
De Oude Salvatorkerk heeft hierdoor een wat merkwaardige
geschiedenis. Het was niet een ontstane geloofsgemeenschap die hier
een eigen onderkomen stichtte, maar het waren de exploitanten van
de turfnering die voor een onderkomen voor de godsdienstoefening
zorgden. Dat is ook ruim twee en een halve eeuw zo gebleven want pas
begin 1823 gaat de eigendom van het gebouw van de Veenraden en het
Veenraadschap over naar de plaatselijke kerkelijke gemeente. Vooral de
eerste eeuw was de kerk nogal multifunctioneel. Naast Godshuis was het
gebouw ook markthal, vergaderplaats, zetel van het openbaar bestuur
en ook, en vooral, een plek voor het begraven van de doden. Althans
voor hen die dat konden betalen, want de inkomsten uit de ‘grafrechten’
waren voor de veengenoten van groot belang.

foto MLh

De aanblik van de kerk is in de vier en een halve eeuw gebruik verandert
naar de behoeftes van de gemeenschap, in vroegere tijden was ook het
terrein rondom de kerk in gebruik als grafveld. Van de talloze begravingen
rondom en in de kerk is geen spoor meer terug te vinden.
Ook van omvang en vorm van het vroegere kerkgebouw is niets meer
te herkennen. Wat we nu zien is het resultaat van de oorspronkelijke
zaalkerk die achtereenvolgens in 1755, in 1835 en nog in 1906 met
drie dwarspanden (transepten) werd uitgebreid. Het geheel werd in
1961/1962 gerenoveerd en gebracht in een situatie zoals we die nu
aantreffen. Het ongeveer tegenover de Fluitersstraat staande bijgebouw
naast het koor van de kerk dateert ook uit die tijd. Alleen het ‘driezijdig
gesloten koor’ van de kerk, dat is het lagere gedeelte met het door leien
gedekte dak, dat vanaf de oostkant van de kerk ‘onderaan de Markt’
goed is te zien, is nog ongeveer zo zoals het in de 16e eeuw zal zijn
gebouwd. De dakvlakken van de kerk zijn nu gedekt met pannen, maar
oorspronkelijk had (het oude deel van) de kerk een riet bedekking.
De muren van de kerk zijn gepleisterde baksteenwanden die wit zijn
geschilderd. De oudere afbeeldingen die er zijn, laten zien dat ook
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van de boerderij rond de vorige eeuwwisseling werd deze aangeduid
met de benaming: ‘Boerderij Achter de Kerk’. Dat er ook een tijd nonnen
gehuisvest zijn geweest en er voor hen een ondergrondse gang naar de
kerk was, is een nimmer bewezen verzinsel.
Het huidige aanzicht van het pand is ontstaan na 1952, toen de
toenmalige eigenaren, de gebroeders van Veldhuizen, grootscheepse
werkzaamheden uitvoerden aan het dubbele woonhuis. Tijdens deze
renovatie werden de pannen vernieuwd, gevels nieuw opgemetseld,
werd de hoofdvorm met verschillende gevelhoogten eenduidig met
één gevelhoogte en één schilddak met gelijkvormige dakschilden en
werden vensters, kozijnen en ramen vervangen, verplaatst en vergroot.
Wat beleef was het verschil in hoogte van de vensters links, boven de
behouden kelder, zodat kelder en opkamer-structuur herkenbaar en
behouden bleef. De huidige entree van de linker woning heeft plaats
gemaakt voor een venster.
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vroeger al de muren waren gepleisterd. Aanvankelijk als grauw cement
pleisterwerk. De witte uitstraling van nu is nog niet zo oud. Het zal nooit
een gebouw zijn geweest met frisse Hollandse metselwerkmuren en al
helemaal niet met muren opgebouwd in natuursteen zoals we die kennen
van andere (laat-) middeleeuwse gebouwen. De achtereenvolgende
uitbreidingen zijn ook in het interieur niet meer goed waar te nemen
omdat dit nu zich als een relatieve eenheid aan ons presenteert.

Het pand is in baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond
opgetrokken en is gepleisterd. Het heeft een schilddak, gedekt met
gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel is
asymmetrisch met links drie, hooggeplaatste vensters met daaronder
een klein keldervenster en rechts de entree met rechts daarvan nog drie
vensters. De vensters zijn rechtgesloten en bevatten houten zesruits
schuiframen. De zijgevels zijn informeel ingedeeld en bevatten enkele
vensters. De rechter zijgevel is ongepleisterd.

Voormalige boerderij
Achterkerkstraat 25
Het in oorsprong achttiende-eeuwse pand is waarschijnlijk onderdeel
geweest van een T-huisboerderij. De T-huisboerderij, is een uit het
hallenhuis type voortgekomen boerderij type, waarin vaak een gemengd
bedrijf wordt uitgeoefend en komt voornamelijk voor in de Betuwe en
het overige rivierengebied. Het woonhuis vormt de voorzijde van het
ensemble waarbij de voormalige stallen, hier haaks op zullen hebben
gestaan. De boerderij was in de periode van 1902 tot 1922 tevens
in gebruik als herberg en stond bekend onder de naam ‘Onder de
boompjes’. Aan de gevel resteert hiervan nog steeds een ring, waarmee
de paarden konden worden vastgebonden. Bij een openbare verkoping
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