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Open Monumentendag 
Dag van de Architectuur
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 LeermonumentenGeschiedenis als de 

basis voor nieuwe 
ontwikkelingen
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Voorwoord 
Door de coronacrisis waren de scholen dit jaar een aantal 
weken gesloten. Jongeren moesten vanuit huis onderwijs 
volgen. Ik merkte dat zij toen beseften dat naar school gaan 
niet alleen ‘leren’ inhoudt. Het is zoveel meer: het ontmoeten 
van vrienden en vriendinnen, maar ook de sfeer van een 
schoolgebouw. Het fysiek naar een school gaan doet wat met 
mensen. En daar gaat Open Monumentendag/Dag van de 
Architectuur dit jaar onder andere over. Het thema van 2020  
is ‘Leermonumenten’. 

Van een monument kun je leren, maar je kunt er ook in leren. 
Eén van die leermonumenten is het CLV. De afgelopen tijd is er 
hard gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw. Voor de 
zomervakantie mocht ik het bezoeken. Ik was onder de indruk 
van de mooie centrale ruimte met trappen als eyecatchers. 
Ontmoeten, samen leren maar ook gedegen les in diverse 
vormen komen samen in het nieuwe pand. En dat alles 

gefaciliteerd door de ruimte. Het CLV is nog niet helemaal af, 
maar u mag tijdens Open Monumentendag/Dag van de 
Architectuur net als ik alvast genieten van een voorproefje. 
Hiervoor moet u zich wel aanmelden, zie het onderstaande 
programma.

En als u in het CLV bent, bezoek dan ook het naastgelegen 
bruggebouw. Hier bekijkt u de tentoonstelling van het 
Architectuurcentrum met de mooiste inzendingen van het 
‘virtuele bouwdorp’. Ik vind het ontzettend jammer dat het 
‘fysieke’ bouwdorp er niet is in 2020. Maar wat mooi dat we 
jongeren dit jaar uitdagen om thuis een bouwcreatie te maken 
van hoe Veenendaal er in 2030 volgens hen uit moet zien. 

Een plek die op de route van Open Monumentendag/Dag van 
de Architectuur ook zeker de moeite waard is te bezoeken is 
het nieuwe PHV-terrein. Hier stond vroeger een wolfabriek, nu 
zijn het starterswoningen en appartementen. Het oude deel 
van de fabriek is tijdens de bouw behouden en het nieuwe deel 

is doordrenkt van de oude kenmerken. Wat mij betreft een 
mooie combinatie die op andere plekken in Veenendaal met 
historische waarde ook mag worden toegepast. 

Dit jaar kunt u met uitzondering van het CLV  
de gebouwen alleen van buiten 
bezichtigen. Mijn complimenten 
voor de organisatie dat we in 
aangepaste vorm toch kunnen 
kijken naar de Veenendaalse 
architectuur en monumenten.  
Ik wens u veel plezier met het 
maken van de fiets-wandeltocht. 

Gert-Jan Kats,
burgemeester

Een bijzondere editie dit jaar van ‘Open Monumentendag/ Dag 
van de Architectuur’ met als thema:

‘Leermonumenten’
De vroegere monumenten laten ons zien hoe ambachten, 
kennis en cultuur in de samenleving een plek kregen en door 
hun specifieke bouwvorm en uitstraling vaak ook onze 
bewondering genieten.
Maar óók juist vandaag wordt er nagedacht over de nieuwe 
bouwopgaven waarin begrippen als duurzaamheid, 
energietransitie, veiligheid, groen, mobiliteit en circulariteit min 
of meer bepalend gaan worden voor de verschijningsvorm. 
Daarin wordt ook steeds meer duidelijk dat de groene 
omgeving veel waarde en betekenis heeft voor ons klimaat én 
ons welzijn. In de omgevingsvisie zoals de gemeente 
Veenendaal deze onlangs gepresenteerd heeft komen juist 
bovengenoemde begrippen naar voren, en zal de toekomstige 
inrichting van onze plaats daarop met name gericht zijn.

In deze editie van de Open Monumentendag/ Dag van de 
Architectuur - waarin we gelet op de overheidsmaatregelen 
met betrekking tot het Corona virus deze editie helaas de 
monumenten/ gebouwen niet open kunnen stellen voor 
publieksactiviteiten - laten we het licht schijnen op wat was/is 
én wat komt. Naast de renovatie of herbouw én het hergebruik 
van oude gebouwen - de PHV fabriek aan de Vijgendam en het 
oude schuilkerkje ‘Eben Haëzer’ aan de Zandstraat - zal op deze 
dag de schijnwerper gericht zijn op de ver/nieuwbouw van het 

CLV (Christelijk Lyceum Veenendaal) aan de Kerkewijk. 
Onderwijs voor de toekomst, waarbij de heroriëntatie op de 
samenleving een belangrijke rol speelt en nieuwe vormen van 
kennisoverdracht centraal staan. Een gebouw wat speciaal op 
deze dag even haar deuren openzet om ons een blik te gunnen 
op deze leeromgeving voor de toekomst.

De route van ‘oud naar nieuw’ is uitgestippeld middels een in 
deze krantenbijlage opgenomen bijzondere fiets/wandel 
routekaart voor deze dag. Van ‘noord naar zuid’ komen we 
gebouwen en plekken tegen die onze aandacht verdienen, en 
ons laten zien op welke wijze gebouw en plek zich tot elkaar 
verhouden.

Een interessant programma voor jong én oud, temeer daar er 
op deze dag – middels een tentoonstelling - ook aandacht 
geschonken wordt aan de inzendingen en prijswinnaars van 
het ‘Bouwdorp 2020’ welke dit jaar door de bijzondere 
omstandigheden een virtuele uitvoering heeft meegekregen.

Wij verheugen ons bij voorbaat op uw en jouw belangstelling 
voor deze dag, zaterdag 12 september 2020! Dank ook hierbij 
met name aan het adres van de gemeente Veenendaal, de vele 
vrijwilligers en het CLV voor hun bijzondere bijdragen hieraan.

Hennie Henzen, 
voorzitter werkcomité Historische Vereniging Oud Veenendaal
Johan Huibers, 
voorzitter Stichting Architectuurcentrum Veenendaal

PROGRAMMA VOOR 12 & 13 SEPTEMBER 2020

ZONDAG 13 SEPTEMBER

Joodse begraafplaats
Inkijk in historie en tradities

Op 13 september is de joodse begraafplaats opengesteld van 
14:00 tot 16:00. De vrijwilligers staan voor u klaar op deze 
serene plek aan de Parallelweg. Ze vertellen over de historie en 
verhalen achter de graven, over de joodse gewoonten en 
rituelen en over de plannen met het monumentale baarhuisje.

Vanuit de joodse traditie is het voor mannen een verplichting 
om een hoofddeksel te dragen bij het bezoeken van de 
begraafplaats, houdt hier rekening mee bij uw bezoek.

Fiets- / Wandelroute
Leermonumenten kriskras door Veenendaal

Speciaal voor de dag is op pagina 6 van deze bijlage een fiets-/
wandelroute door Veenendaal opgesteld, die u langs 
karakteristiek Veense monumenten en moderne gebouwen 
voert. Van vergeten pareltjes, moderne onderwijsinstellingen, 
monumenten die ons doen herinneren tot de iconische Oude 
kerk op de markt die Veenendaal al 454 jaar een gezicht geeft. 

De route voert langs de voormalige PHV fabriek en de 
voormalige Eben Haëzer kerk waar op beide locaties te zien is 
hoe er in Veenendaal met respect voor haar erfgoed op een 
sociale manier wordt gebouwd aan de toekomst. Molen ‘de 
Vriendschap’ mag ook zeker niet in de route ontbreken, hier is 
men volop bezig met vernieuwingen waarbij de traditie van het 
molenaarsvak voorop staat, breng hier bijvoorbeeld een 
bezoek aan de nieuwe molenwinkel.

En als er over vernieuwingen wordt gesproken zijn de 
nieuwbouw van het CLV aan de Kerkewijk en de verdere 
ontwikkeling van het stadshart twee van de hoogtepunten in 
Veenendaal op dit moment!

ZATERDAG 12 SEPTEMBER

Nieuwbouw CLV 
Inkijk in proces en resultaat

Op 12 september worden er bij het CLV een aantal keren op de 
dag een inkijkje geboden in de ideeën en ontwerp die ten 
grondslag liggen aan de nieuwbouw, middels een presentatie 
van de school en de architect van het gebouw. Een blik achter 
de schermen van een fascinerend proces van idee naar 
gebouw. Om het bezoek goed te kunnen organiseren kunnen 
we helaas maar een beperkt aantal geïnteresseerde toelaten. 
Hiervoor is aanmelden dan ook noodzakelijk dit kan eenvoudig 
en kosteloos via:

inkijknieuwbouwclv.eventbrite.nl

Ook zullen in het CLV de resultaten van enkele Bouwdorp 
bouwwerken tentoongesteld worden. Het kan u niet ontgaan 
zijn dat Bouwdorp dit jaar een alternatieve invulling heeft 
gekregen met een oproep aan alle kinderen van Veenendaal 
om thuis aan de slag te gaan.

Comité van voorbereiding
(van links naar rechts): Wim van Ginkel, Bastin van Eden,
Hennie Henzen, Charlotte Melssen, Maurice L’homme, 
 Hans Wegen, Gerada Beijk. (niet op de foto staan):  
Hans van Ekeris, Berto van Leeuwen, Eveline de Kock,  
Marloes Faber, Johan Huibers.
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Leermonumenten
Geschiedenis als basis voor nieuwe  
ontwikkelingen

Veenendaal is volop in ontwikkeling en wil aantrekkelijk zijn en 
blijven voor huidige inwoners en nieuwe, jonge bevolkings-
groepen. Een plek om samen te wonen, werken, leren, leven en 
genieten. In de omgevingsvisie Veenendaal 2030 wordt er 
hierbij een bewuste keuze gemaakt voor de kwaliteit van de 
leefomgeving; duurzaamheid is hierbij een speerpunt in de 
visie op de ontwikkeling van de gemeente. In 2030 is 
Veenendaal een zogenoemde circulaire stad. Dit houdt in dat 
het gebruik van primaire grondstoffen wordt teruggebracht. 
Dit laatste door onder andere het hergebruik van materialen en 
producten in de bouw, maar ook in het dagelijkse leven van de 
inwoners van Veenendaal. Ook zal energie duurzaam - en in de 
regio - opgewekt gaan worden, en worden wijken zelfvoorzienend 
waar dat mogelijk is. Op deze manier wordt het doel bereikt om 
in 2035 een energie neutrale gemeente te zijn.

Naast de technische ontwikkelingen die dit met zich meedraagt, 
zijn ook sociaal-culturele aspecten hierbij van groot belang om 
te verduurzamen en een succesvolle circulaire economie te 
ontwikkelen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: gezondheid 
en comfort, omgevingsdruk, veiligheid, zekerheid en 
betrokkenheid van de inwoners en bedrijven. Voorzieningen, 
producten en diensten vanuit de gemeente en bedrijfsleven 
zullen hierop moeten worden afgestemd, zodat consumenten in 
staat worden gesteld een bewuste circulaire keuze te maken. In 
deze verandering in het denken en het zoeken naar oplossingen 
neemt het onderwijs een belangrijke rol in. Hierdoor wordt het 
circulaire denken gemeengoed en tevens onderdeel van de 
kennisvorming van de toekomstige generaties.

Als we kijken naar de middelbare scholen in Veenendaal, zien 
we een bewustzijn van deze belangrijke rol in de transitie naar 
een duurzame samenleving bijvoorbeeld in de wijze waarmee 
er wordt omgegaan met de huisvesting van de scholen. Zo 
werd het Rembrandt College in 1999 opgeleverd als een van de 
energiezuinigste gebouwen in Nederland op dat moment. Het 
Perron is daarnaast in 2010 zo ontworpen dat gebruik en 
duurzaamheid op de lange termijn gewaarborgd is in de 
structuur van het gebouw. En biedt het Ichthus College zijn 
leerlingen en medewerkers onder andere oplaadpunten voor 
de e-bikes aan, en wordt er tenslotte momenteel nog volop 
gebouwd aan de circulaire nieuwbouw van het CLV.

Voor de ontwikkelingen in het basisonderwijs is de nieuwbouw 
van het Integraal kindcentrum west een mooi voorbeeld. Het 

nieuwe duurzame en functionele gebouw is het resultaat van 
de wijze waarop schoolbesturen het landelijke IKC beleid 
hebben vertaald naar de Veense situatie.

De ontwikkelingen in Veenendaal op het gebied van 
duurzaamheid en circulariteit vinden hierbij hun grondslag in 
een verleden van innovatie en ondernemingsgeest. Initiatieven 
als ‘Cirkelstad Veenendaal’ en bijvoorbeeld de rol die gemeente 
en ondernemers uit Veenendaal spelen in de ‘Food Valley/ ICT 
Valley’ zijn voorbeelden hoe deze zoektocht naar vooruitgang 
vandaag de dag nog steeds wordt voortgezet. Dit zijn zaken 
waar Veenendaal zijn identiteit aan ontleend en tevens in het 
verleden ontleend heeft. Leren van het verleden en bouwen 
aan de toekomst is hier het credo.

De term Leermonumenten gaat hierbij dus verder dan de 
verwijzing naar de onderwijsinstellingen en hun rol in de 
ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van 
Veenendaal. Leermonumenten vraagt aan een ieder anders 
naar zijn omgeving te kijken, en de geschiedenis van de plek te 
zien als basis en startmoment voor nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen. 
Denk hierbij aan gebouwen en straten maar ook aan het groen, 
gedenkstenen, gebruiken en de evenementen die Veenendaal 
rijk is. Het is het gebruik van - en omgang met - de bestaande 
stad die identiteit geeft aan een plek met nieuwe gebruiken en 
daarover ook verdere gedachten doet ontwikkelen. Deze 
worden op hun beurt weer vertaald in de gebouwde omgeving 
en ondernemingen als ‘Leermonumenten’ voor de toekomst 

[1] De PHV fabriek
Vijgendam 13a

Als een van de laatste industriële gebouwen die doet 
herinneren aan de wolindustrie van Veenendaal is de PHV-
fabriek vanuit cultuurhistorie van belang. De verscholen 
liggende voormalige fabriek aan de Vijgendam heeft door de 
jaren heen diverse bedrijven gehuisvest en werd de laatste 
jaren gebruikt als opslag en huisvesting voor een Veens 
kunstenaarscollectief. In 2016 heeft de gemeente de stap 
genomen om het pand aan te schaffen om het van sloop te 
behoeden. Inmiddels wordt de voormalige fabrieksterrein door 
Frank van Woerden bouw omgetoverd naar een hofje met 10 
nieuwbouw starterswoningen en twee appartementen in het 
te renoveren garenmagazijn.

De oorsprong van de PHV in Veenendaal is terug te leiden naar 
de wolkammerij die in 1804 door Hendrik Heij werd opgericht. 
De PHV-fabriek aan de Vijgendam is gebouwd in de periode na 

de tweede wereldoorlog, als kousen- en tricotagefabriek onder 
de naam ‘PeHaVee’, oftewel Paul Heij Veenendaal. Op de 
karakteristieke schoorsteen van het garenmagazijn wordt de 
naam nog verder afgekort tot PHV. Om aan de ruimtebehoefte 
van de fabriek te voldoen is het gebouw in verschillende fasen 
gegroeid. Zo is in 1950 het magazijngedeelte aangebouwd en 
is er in 1955 de tot dan toe een bouwlaag tellende fabriek 
gedeeltelijk uitgebreid met een extra verdieping. Deze 
functionele groei van het gebouw is nog te herkennen in  
het verschil van kleur metselwerk tussen de begane grond  
en de eerste verdieping. 

In de omgeving van de PHV zijn er ook woningen te vinden die 
vanuit de geschiedenis verbonden zijn met de PHV fabriek. Zo 
zijn de 7 rijwoningen aan het einde van de Vijgendam (nabij de 
Kleine Beer) in opdracht van de fabriek gebouwd om 
werknemers te huisvesten. En in de jaren ‘60 nadat de PHV 
Veenendaal had verlaten en de fabriek dienst deed als 
mantelfabriek is de woning rechts van de inrit naar de fabriek 
onderdeel geweest van het fabriekseigendom. 

In de nieuwe situatie wordt het voormalige PHV terrein 
omgevormd naar de Paul Heijhof. Als industrieel erfgoed  
wordt het meest herkenbare gedeelte van de fabriek behouden. 
Dit betreft het twee verdieping tellende garenmagazijn dat 
wordt gekenmerkt door de schoorsteen met het opschrift PHV. 
Het garenmagazijn biedt plaats aan twee appartementen.  
Bij de renovatie is er gezocht naar de optimale balans tussen 
het erfgoed en de nieuwe functie met alle bijbehorende eisen 
betreffende duurzaamheid en comfort van dien. Zo worden de 
gevels waar kan in oude staat hersteld. Conservering van de 
gevels was hierbij een uitdaging aangezien er in de naoorlogse 
bouw van de fabriek niet kwalitatief de beste materialen waren 
toegepast. Mede hierdoor en om te kunnen voldoen aan de 
huidige energetische eisen zijn de kozijnen in het magazijn 
vernieuwd. Met de glasverdeling in de kozijnen is hierbij 
gezocht naar de uitstraling zoals deze van oudsher in de fabriek 
aanwezig is geweest. 

Naast het garenmagazijn is een gedeelte van de voormalige  
fabriek gesloopt om ruimte te bieden voor 10 
starterswoningen. Deze woningen worden gesitueerd middels 
het rug aan rug principe, waarbij het bouwblok 5 woningen 
breed is. In hun architectuur grijpen de woningen terug op 
karakteristieke eigenschappen van de voormalige fabriek. Zo is 
de baksteenkeuze en de kozijnen verdeling afgestemd op de 
vormentaal van het garenmagazijn en komen ook in de nieuwe 
woningen betonnen accenten terug rondom de ramen. 
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De starterswoningen zijn gebouwd als sociale koopwoningen, 
een sociaal initiatief vanuit de gemeente dat je op meer 
plekken in Veenendaal ziet terugkomen. Door voor de 
woningen een aantal spelregels op te stellen, zoals 
bijvoorbeeld een inkomensgrens te stellen aan potentiële 
kopers, wordt er de kans geboden aan starters op de 
woningmarkt om in te stappen. 

De bouwwerkzaamheden aan de voormalige PHV lopen nog 
tot het einde van dit jaar, waarna het centrum van Veenendaal 
een eigentijds hofje vol met historie rijker is.

[2] Voormalige  
Eben Haëzer kerk
Zandstraat 39

Het voormalige kerkje dat ten opzichte van de Zandstraat iets 
terugliggend is gesitueerd is gedurende 63 jaar het onderkomen 
geweest van de ‘Christelijke afgescheidene Gemeente’.

Over de instituering van de ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ 
te Veenendaal is niet veel bekend. Veel archiefstukken zijn in de 
loop van de tijd verloren gegaan. Wel weten we dat het jaar van 
de instituering 1836 was, maar over de precieze datum is niets 
bekend. Mogelijk werd de gemeente geïnstitueerd door ds. H.J. 
Budding (1810-1870), die dat jaar veel in die omgeving preekte.

Het kerkje zelf is gebouwd in 1864 en in datzelfde jaar op 30 
oktober in gebruik genomen onder de naam Eben Haëzer.  
Er werd in 1890 een orgel in geplaatst. Verbouwing ervan vond 
in 1911 plaats; er werd een consistorie aan toegevoegd en 
totaal 5 stuks nieuwe ramen ingebracht. Tevens werd een 
halfrond gestuct plafond en een wandlambrisering in het 
kerkje aangebracht. Het orgel werd aan de tegenoverliggende 
kopzijde geplaatst waarbij de preekstoel aan de zijde van de 
consistorie kwam. Er was na deze vergroting ruimte voor  
256 zitplaatsen.

In 1927 werd het kerkje aan de Zandstraat door de groeiende 
(‘voortgezette’) Christelijke Gereformeerde Gemeente verlaten 
en voor fl. 3.480 gulden verkocht aan timmerman Marinus van 
Doorn (de vraagprijs was oorspronkelijk echter fl. 7.000).  
Deze verdeelde het kerkje in tweeën, maakte de toegang 
gemakkelijker door het aanbrengen van grote schuifdeuren en 
nam het als pakhuis in gebruik. De kerkelijke gemeente nam 
een nieuwe kerk aan het Boerscheland, nu Beatrixstraat, in 
gebruik. Het oude kerkje werd dus een opslagplaats, waartoe 
het (nu al weer 87 jaar lang) nog steeds dient.

Om huidige achteruitgang (verval) van dit historisch bezien 
belangrijke pand op te kunnen heffen wordt een nieuwe 
woonfunctie in combinatie met een kleinschalige hof 
bebouwing in het voorliggende plan voorzien. Behoud en 
noodzakelijk herstel met handhaving van de authentieke 
beeldkwaliteit is hierbij uitgangspunt geweest. 

Beoogd is om een intiem en kleinschalige hof te creëren waarin 
men als vanzelfsprekend naar binnen getrokken wordt middels 
het nieuw te bouwen kerktorenpoortje en de aangename 
‘groene beleving’ en de aanwezige woonsfeer. De schaalopzet 
en karakteristiek van de bebouwing zorgt voor gewenste 
eenvoud en rust in het plangebiedje.

[3] De ‘Nieuwe molen’
Mulderslaan 3

Iets naast de plaats van de huidige stellingmolen 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. Na een restauratie en 
modernisering van de wieken met een stroomlijnsysteem 
wordt de molen in 1954 weer geopend. 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. 

In 2010/2011 is de molen ingrijpend gerestaureerd. Het bleek dat 
de fundering van de stenen basis van de molen steeds verder uit 
elkaar schoof, waardoor scheuren in het metselwerk zorgde voor 
lekkages en schades aan de houten binnen constructie van de 
molen. Door een grote betonnen ring rondom de fundering van 
de molen te realiseren werd de situatie gestabiliseerd en konden 
overige herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Al sinds 1968 houden vrijwillige molenaars de molen draaiende. 
Belangrijk want, zoals het gezegd wordt, een molen die in 

gebruik is heeft minder onderhoud nodig dan een stilstaande 
molen. Doordat de bedrijvigheid er voor zorgt dat gebreken en 
ongedierte snel worden ontdekt en kunnen worden verholpen. 
Nog steeds zorgen vrijwilligers dat er met windkracht graan 
gemalen wordt. In de molen is ook een winkel waar ambachtelijk 
gemalen meelproducten worden verkocht. De molen en de 
molenwinkel zijn bijna elke zaterdag open voor rondleidingen 
en meelverkoop.

Woningbouwblok  
(de Engelse Stad)
Oranjestraat 2 – 11

Nadat de grootschalige veenderij op zijn einde liep kwam het 
wolkammen, wolspinnen en wolweven, dat al eeuwenlang 
thuis geschiedde, op grote schaal op. Na de watersnoodramp 
van 1855 stimuleerde koning Willen III de wederopbouw met 
steun aan de oprichting van de Veense fabrieken. De VSW, ook 
wel de grote fabriek genoemd, werd in 1861 opgericht. 

De VSW bouwde woningen voor zijn werknemers. Het complex 
bestond uit vier evenwijdig aan elkaar gelegen blokken: 2 
blokken van 25 woningen, genaamd de Achterste buurt en 
twee rijen van 12 woningen, genaamd de Voorste buurt. Van 
deze korte blokken had het tweede blok (nu Oranjestraat 2-11) 
nog twee vrijstaande woningen op iedere kop. Eén daarvan is 
in 1975 bij een gasexplosie verwoest en het andere is in 1949 
gesplitst in twee woningen (nu Oranjestraat 12-13).

De bijnaam Engelse Stad zou naar verluid gegeven zijn omdat 
Engelse monteurs die bij de fabriek werkten om de overgang op 
stoom te realiseren werden gehuisvest in de Achterste buurt. In 
1930 werden de voorgevels van de woningen twee meter 
verhoogd en de kap aangepast onder leiding van architect J. 
Huibers. Hierbij werden ook dakkapellen geplaatst. In 1953 vond 
een renovatie plaats waarbij o.a. de bedsteden werden 
verwijderd en een vaste trap naar de zolder werd geplaatst.

[4] Molen ‘De Vriendschap’
Nieuweweg 109

De windkorenmolen De Vriendschap aan de Nieuweweg in 
Veenendaal werd in 1872 gebouwd. De Vriendschap werd 
gebouwd ter vervanging van de omstreeks 1870 gesloopte 
standerdmolen ‘de oude molen’, aan de huidige Molenstraat in 
Veenendaal. De houten constructie in de molen werd niet 
geheel nieuw gebouwd maar is een mooi voorbeeld dat 
functioneel hergebruik van alle tijden is. Naar alle 
waarschijnlijkheid is het gebruikte materiaal afkomstig van een 
gesloopte papier molen uit Wormerveer daterend uit 1781. 
Bijzonder aan de constructie van molen de Vriendschap is de 
vorm samenstelling. Zo in de verschijningsvorm van de molen 
twee delen te onderscheiden een achtkant gevormd door de 
houten en met riet gedekte stellingmolen bovenop een vierkante, 
stenen onderbouw. Door de vormcombinatie een wijze van 
molenbouw die in Nederland weinig voorkomt. De tweeledige 
opbouw is een kenmerk dat men wel veelvuldig tegen komt in 
Nederland en maakt dat de molen onder het type stellingmolen 
valt, aangezien er een stelling (verhoogde omloop) nodig is om 
de molen te kunnen bedienen. Functioneel zorgt de 
onderbouw ervoor dat de molen de beschikking had over 
opslagcapaciteit, waar men met paard en wagen naar binnen 
kon rijden en in het geval van de Vriendschap is er ook nog 
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De Historisch Vereniging Oud Veenendaal werd in 1985  
opgericht en bestaat dit jaar al weer 35 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-mailadres.  
U kunt uw aanmelding ook opsturen naar Kees Stipplein 52,  
3901 TP Veenendaal.

U bent als lid van harte welkom.

Het Architectuurcentrum Veenendaal is een lokaal 
architectuurcentrum 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.oudveenendaal.nl www.architectuurcentrumveenendaal.nl

5

Graag grijpen wij deze gelegenheid in bijzondere tijden aan om onze sponsoren  
van de voorgaande editie van de Open Monumentendag &  

Dag van de Architectuur nogmaals te bedanken!Balkstaal, stafstaal, platen en buizen

Staat voor staal

“Op 
Heuvelman
kan ik
bouwen”

+31 (0)318 - 509 300
www.heuvelman.com
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Juridische dienstverlening van al uw zaken                                           
op het gebied van:  

• Huurrecht 
• Arbeidsrecht 
• Sociaal zekerheidsrecht 

 
Mr. J.A. van Ham 
 
Stationsstraat 51c 
3905 JH Veenendaal 
 
Postbus 965 
3900 AZ Veenendaal 
 
T.   0318-727840 
F.   0318-727849 
M. 06-22973755 
 
www.janvanham.nl 
info@janvanham.nl                                                                                                                
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mooi wonen

Groeneveldselaan 43  Veenendaal  T 0318 - 512 777
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Gemeenten en overheid  •  Bedrijven en zorginstellingen  •  Particulier
Hydrocultuur  •  Civiel  •  Cultuurtechnische werken

Ontwerp, aanleg en onderhoud van:
particulieren tuinen

gemeenten
zorginstellingen

daktuinen
boomverzorging

interieurbeplantingen
•

Civiel technische werken
riolering

verhardingen
hekwerken

•
Cultuur technische werken

sportveld onderhoud
gazon aanleg

Van Dijk Groenvoorzieningen:
doen waar we goed in zijn en dat is voorzien in

groen op vele manieren!

ISO 9001    VCA**            BTR 

Van Dijk Groenvoorzieningen B.V.
Munnikenweg 94 • 3905 MJ Veenendaal • Postbus 110 • 3900 AC Veenendaal

Tel: 0318 - 512 117 • www.vandijkgroen.nl

Dynamostraat 28 
3903 LK Veenendaal 
Tel. (0318) 512187

www.kolenenolie.nl
Ook voor (camping) gasflessen

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 arbeids-
markt 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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- De start is bij het oude PHV gebouw [1] aan de Vijgendam in Veenendaal waar u 
vanaf de straat goed kunt zien dat de bouw gestaag vordert. Vandaar wandelen of 
fietsen we in westelijke richting naar het Zwaaiplein we steken de Prins Bernhardlaan 
over en gaan RD via de Hoogstraat en het Scheepjeshofplein. RD Zandstraat, u 
passeert hier op nummer 37 de voormalige Eben Haëzer kerk [2], het is een 
verscholen plekje maar vanaf de weg kunt u het voormalige kerkgebouw mooi 
waarnemen.

- Bij rotonde RA Weverij aan uw linkerhand verschijnt de Nieuwe Molen hier 
steken we over LA Nieuweweg rechts passeert u de Nieuwe Molen [3] en aan 
de andere zijde van de straat Woningbouwblok de Engelse Stad even later aan 
uw linker hand molen De Vriendschap [4], waar u van harte welkom bent in de 
spiksplinternieuwe molenwinkel. 

- We vervolgen onze weg op de Nieuweweg en bij de kruising gaan we LA en volgen 
de Holleweg RD wordt Vendelseweg, u passeert De Vendel daarna LA Gortstraat in 
de bocht rechts houden en RA Rozenstraat dan gaan we LA de Davidsstraat [5] in 
waar we de Arbeiderswoningen van weleer aantreffen. Voor het Davidsplein gaan 
we RA Zandstraat/Panhuis oversteken en gelijk LA en gelijk RA Korte Molenstraat, 
boven aan de Korte Molenstraat LA Molenstraat. Hier staat het molenmonument 
van de Oude Molen [6], wij vervolgen onze weg en houden rechts aan, we komen 
langs Gedenkpark de Oude Begraafplaats [7] en steken de Weverij over en gaan 
gelijk LA daarna gelijk RA Achterkerkstraat. 

-Voor de Oude Kerk [8] stappen we van onze fiets en wandelen RA via het parkje 
naar beneden waar we weer opstappen en onze weg vervolgen RA rechts ziet u de 
gedenkstenen aan de Duivenweide [9] op de keermuur RD fietspad volgen onder 
tunnel door voor de fietsbrug RA Duivenwal West einde weg LA over brug en gelijk 
weer LA Kanaalweg, rechts van u ziet u Het Perron [10].

- We gaan verder over de Kanaalweg, rechts passeren wij het hoogspanning 
verdeelstation en steken het fietspad over en gaan RA Lindenlaan links passeert u 
de voormalige Sola Fide kerk [11] en rechts de woningen aan de Lindenlaan [12], 
aan het einde van de weg RA Stationssingel RD Kastanjelaan, na de bocht gelijk LA 
het fietspad op en door de fietstunnel, bij het verlaten van de fietstunnel ziet u links 
het Rembrandt College [13]. 

- We zijn nu in Het Franse Gat [14] bij kruising RD Frans Halslaan, bij het verlaten 
van het fietspad LA Jan Steenlaan en einde van de weg RA Paulus Potterstraat einde 
weg LA Patrimoniumlaan RA Talmastraat, in deze en volgende straten bevinden zich 
veel Arbeiderswoningen [15]. Deze straten vormden de aanzet voor de eerste grote 
uitbreidingswijk van Veenendaal, RD Talmaplein RD Dr. Kuyperstraat, RD over het  
Da Costaplein, RD Keucheniusstraat RD P.H. van Rijnstraat. 

- We gaan LA de Bilderdijkstraat in en RA de Kerkewijk op, direct links het  
Christelijk Lyceum Veenendaal [16] het is mogelijk om deze locatie te bezoeken  
als u vooraf een reservering heeft geplaatst voor een bepaald tijdsvak. 

- Wij vervolgen de fiets/wandelroute op de Kerkewijk en gaan LA Middellaan LA 
Groenelaan, op de kruising RA Dennenlaan, hier passeert u Maisonnettewoningen 
die net na de tweede wereldoorlog zijn gebouwd LA Boslaan en fietspad volgen, 
gelijk over het spoor RA Parallelweg, iets van de route af is hier de joodse 
begraafplaats [17] gesitueerd (zie beschrijving op pagina 9 in deze krant). 

- De route slaat LA de Laan der Techniek in en nogmaals LA brengt ons op de 
Nijverheidslaan, aan u linkerzijde passeert u het Pionierskwartier met de in 
aanbouw zijnde Moskee Nasser [18]. Iets verder gaan we LA Recterstraat RA 
Ambachtsstraat op fietspad en na fietsovergang LA Uiverstraat, aan uw rechterzijde 
passeert u de voormalig Ambachtsschool CSV (Talmaschool) [19]  
nu appartementencomplex De Reünie. 

- Aan het einde van de straat RA Zuivelstraat dan oversteken en LA Industrielaan volgen, 
op kruising RA Kerkewijk. Aan de overzijde staat het Watersnoodmonument [20] 
en u fietst langs een aantal monumenten waaronder de Tekenschool [21],  
maar ook de Ritmeester sigarenfabriek, Kasteel van Stuif, Brugkerk en de voormalige  
ULO school [22]. Op brug voorsorteren RA Raadhuisstraat. Hier passeren we de 
nieuwe appartementencomplexen die het centrum van Veenendaal nieuw allure  
en dynamiek geven. 

- Voorbij het gemeentehuis gaan we bij de verkeerslichten LA Wolweg en dan gelijk 
LA langs de fietsenstalling het Suikervat in, vervolgens RA de Brouwersgracht op. 
Deze weg blijven volgen tot het eindpunt aan het Kees Stipplein/Thoomesplein 
hier bevinden zich De Cultuurfabriek [23], het Spectrum, de voormalige Pniëlkerk 
nu Down Town, de Van Kreelpoort en men is er gestart met de bouw van het 
Stadsstrand. 

Op deze plek waar het heden, verleden en de toekomst samen komen, dansen de 
beelden van Linette Dijk aan weerszijde van de gracht en verbinden ze de pleinen 
en de mensen. 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. Kortom geen beter plek om 
nog even na te denken over de Leermonumenten die we langs de route zijn tegen 
gekomen en hoe wij, als inwoners van Veenendaal, hier inhoud aan geven.

Fiets- en Wandelroute
‘Leermonumenten’
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goed te herkennen in de huidige vorm dat de molenaars 
woning in de onderbouw was gesitueerd. Maar nog 
belangrijker, het optillen van de molen ten opzichte van het 
maaiveld zorgt er voor dat er geen last wordt ondervonden van 
de omliggende bebouwing, die bij de bouw van de molen 
reeds aanwezig was. 

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 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 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.

Molen de Vriendschap ontwikkeld zich momenteel tot een plek 
waar de traditie van het molenaarsvak in ere wordt gehouden 
en er tegelijkertijd naar de toekomst wordt gekeken. Zo is er 
een winkel ingericht waar ambachtelijk gemalen meel wordt 
verkocht voor de fijnproevers en wordt de bijeenkomstruimte 
in de molen gemoderniseerd zodat deze geschikt is voor 
workshops, trouwerijen en diverse andere bijeenkomsten. Ook 
bevindt zich direct naast de molen peuteropvang de molen. 

De bevlogen vrijwilligers vertellen u met liefde en passie graag 
meer over de molen en de werking op locatie. 

[5] Arbeiderswoningen
Davidsstraat

Aan de Davidsstraat zijn in 1920 aan weerszijden arbeiders-
woningen gebouwd in opdracht van de “Veenendaalse 
Woningstichting”, die was opgericht door de Veenendaalsche 
Stoomspinnerij en Weverij (VSW). Directieleden van de VSW 
vormden het bestuur van de woningstichting.
In Veenendaal werd meestal gebouwd naar ontwerp van 
plaatselijke aannemers of architecten, de huizen aan de 
Davidsstraat zijn van de hand van architecten uit de 

Amsterdamse School, mogelijk doordat de VSW veel zakelijke 
connecties had in het Amsterdamse. Het complex is gebouwd 
naar ontwerp van P. Vorkink (1878 – 1960) en J. Wormser  
(1878 - 1935) uit Amsterdam.

Doel van de architecten van de Amsterdamse School was om 
ook de arbeidersklasse te verheffen: de mooie vormgeving 
moest leiden tot een beter leven. Bij de woningen zijn 
verscheidene kenmerken van de Amsterdamse School 
toegepast. Het complex is nog steeds eigendom van de 
Veenendaalse Woningstichting en heeft de beschermde status 
van rijksmonument.

[6] De ‘Oude molen’
Molenstraat

Opmerkelijk in Veenendaal is dat er bij de Nieuweweg twee 
korenmolens zo dicht bij elkaar zijn gesitueerd. In de meeste 
gevallen werd er in het verleden bij de bouw van een molen 
afgesproken met de provincie dat er in een bepaalde straal niet 
nog een molen mocht worden gebouwd, dit om concurrentie 
tegen te gaan. 
Dat dit hier niet het geval is, is een typische Veense 
aangelegenheid. En vindt zijn oorsprong in de situering van 
Veenendaal op de grens tussen het grondgebied van de hertog 
van Gelre (provincie Gelderland) en het bisdom Utrecht 
(provincie Utrecht) en de daarmee gepaard gaande rivaliteit en 
godsdiensttwisten. 

Op de plaats waar de ‘Stichtse molen’ ook wel ‘de Oude molen’ 
heeft gestaan is in 1991 een monument opgericht dat onder 
meer dit verhaal in zich draagt. Het is namelijk de plek waar de 
tweede molen van Veenendaal heeft gestaan, nadat onder druk 
van de ambachtsheer van Renswoude de eerste molen (1555) 
op ‘t Groote Veenlo binnen 8 jaar alweer werd afgebroken om 
vervolgens op toenmalig Rhenens grondgebied ‘t Kleine 
Veenlo, aan de huidige Molenstraat te worden herbouwd. 
De molen was wederom onderdeel van wrijving tussen de twee 
provincies toen de Staten van Gelderland toestemming gaven 
tot de bouw van een molen binnen de afgesproken halve mijl 
van de ‘Oude molen’. De komst van de ‘Gelderse molen’ ook wel 
‘de Nieuwe molen’ in 1623 direct over de grens in Gelders 
Veenendaal, zorgde voor de oude molen voor een concurrentie 
waartegen deze niet bestand was. Uit bronnen lijkt dat de 
molen door de eeuwen heen in verval te zijn geraakt maar toch 
ook weer is opgebouwd en in gebruik genomen. Tot de
molen op ‘t Kleine Veenlo in 1870 definitief werd gesloopt. Ter 
vervanging van de molen werd er op een gunstige locatie een 
stellingmolen gebouwd. Tot op de dag van vandaag draaien de 

wieken van de molen ‘De Vriendschap’ aan Nieuweweg, vlakbij 
de concurrent ‘de Nieuwe molen’.

[7] Gedenkpark  
oude begraafplaats
Kostverloren/ Weverij

Rond 1800 telde Veenendaal zo’n 2000 inwoners. Begraven 
werd er nog steeds in en rond de kerk op de Markt. Met het 
besluit dat vanaf december 1812 geen doden meer begraven 
mochten worden in de kerk kwam hier verandering in. 
Daarnaast werd gesteld dat een kerkhof op 40 meter afstand 
van de bewoonde wereld moest liggen. Door deze regel kon de 
begraafplaats rond de Oude Kerk ook niet meer gebruikt 
worden. Na dit besluit heeft het nog 17 jaar geduurd voordat 
de gemeenten Ede en Veenendaal een stuk grond aankochten 
om een nieuwe algemene begraafplaats aan te leggen. 
Hiervoor werd een perceel, (genaamd Het Heuveltje), tussen 
de Oude Kerk en de Oude Molen uitgekozen. 
In 1829 vond de eerste begrafenis plaats. Op basis van de 
aantallen inwoners in deze periode is berekend dat er minstens 
6000 en misschien wel meer dan 7000 mensen begraven zijn 
op deze begraafplaats.
De voortgaande groei van de gemeente maakte dat de
begraafplaats snel vol raakte en ook steeds meer binnen de 
bebouwde kwam te liggen. De gemeente Veenendaal moest 
dus uitwijken naar een nieuwe begraafplaats. In 1917 is 
begonnen met het begraven op de begraafplaats aan de 
Munnikenweg. De Oude begraafplaats is gedurende 30 jaar 
alleen nog maar gebruikt voor bijzettingen in bestaande 
graven. In 1986 werd de Oude Begraafplaats gerenoveerd.  
Een deel van de meest karakteristieke grafmonumenten werd 
herplaatst langs het nieuw aangelegde wandelpad over het 
midden van het grafveld. Zo zijn er de gedenkstenen te zien 
van textiel- en sigarenfabrikanten van weleer. 

Het klein onderhoud op de oude begraafplaats wordt verricht 
door een groep vrijwilligers en de leerlingen van de Calvijnschool 
dragen hun steentje bij door maandelijks zwerfafval in het park 
op te ruimen. De gemeente draagt de zorg voor het groen en 
het maaien van het gras. Op deze wijze wordt er gezamenlijk 
voor gezorgd dat de uitstraling van het park behouden blijft. 
Ook wordt er nagedacht om rondleidingen te gaan geven aan 
de schooljeugd over de oude begraafplaats. 

[8] De Oude kerk
Markt 9

De behoefte aan een parochiekerk voor de toen nog uitsluitend 
rooms-katholieke bevolking groeide toen midden 16e eeuw de 
exploitatie van het veengebied steeds grotere vormen aannam. 
De kerk is in 1566 toen Veenendaal nog onderdeel uitmaakte 
van Spanje ingewijd en opgedragen aan Sint Salvator en staat 
op het hoger gelegen gedeelte in het voormalige veengebied 
genaamd ‘t kleine Veenlo. In eerste instantie had men ‘t Grote 
Veenlo (waar nu de algemene begraafplaats is gesiteerd) op  
het oog voor de bouw van de kerk en daarmee de kern van 
Veenendaal, echter wilde de eigenaren van deze zandheuvel, 
deze niet verkopen aan de exploitanten van de 
veencompagnie. 
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De Oude Salvatorkerk heeft hierdoor een wat merkwaardige 
geschiedenis. Het was niet een ontstane geloofsgemeenschap 
die hier een eigen onderkomen stichtte, maar de exploitanten 
van de turfnering. Vooral de eerste eeuw werd de kerk dan ook 
multifunctioneel gebruikt. Naast Godshuis was het gebouw 
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. 

Wie in 2020 naar het kerkgebouw kijkt, kan hieraan maar 
moeilijk zien dat het gebouw al meer dan vier en een halve 
eeuw in gebruik is als kerkgebouw. Het aanblik is door de jaren 
heen verandert naar de behoeftes van de gemeenschap.
Van de omvang en vorm van het vroegere kerkgebouw is niets 
meer te herkennen. Wat we nu zien is het resultaat van de 
oorspronkelijke zaalkerk (rechthoekig kerkgebouw dat bestaat 
uit een beuk) die achtereenvolgens in 1753, in 1835 en nog in 
1906 met steeds breder wordende zijbeuken is uitgebreid. 
Hierdoor heeft de kerk het karakter gekregen van een pseudo 
basiliek (een kerkgebouw met meerdere beuken waarbij de 
middelste geen ramen heeft en hoger is dan de naast liggende 
beuken). De uitbreidingen zijn hierbij te herkennen aan de 
meerdere eerste stenen die de gelaagdheid van de kerk 
illustreren. 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 is gebouwd toen met een dakbedekking van riet.

In vroegere tijden was het terrein rondom de kerk ook in 
gebruik als grafveld. Van de talloze begravingen rondom en 
binnen in de kerk is geen spoor meer terug te vinden. 

[9] Gedenksteen  
Jodenvervolging
Duivenweide

Langs het wandel en fietspad aan de Duivenweide is in de 
keermuur, tussen het centrum en het valleikanaal, in 1988 de 
Gedenksteen voor de joodse slachtoffers in de Tweede 
Wereldoorlog onthuld. 

In de omgeving van Veenendaal hebben tijdens de oorlog 
ongeveer 100 joden onderdoken gezeten die voornamelijk 

afkomstig waren uit Amsterdam. In Veenendaal zelf stonden er 
tijdens de oorlog 22 joden geregistreerd, waarvan bijna de helft 
de oorlog niet heeft overleefd. 

Waar in het verleden joodse families in Veenendaal woonden 
zoals de familie Bottenheim van de Veenendaalse 
Stoomspinnerij en Weverij (VSW), familie Van Essen met twee 
panden aan de hoofdstraat en huisarts Hekster, is het joodse 
leven grotendeels uit Veenendaal verdwenen. Vanaf het 
midden van de 17de eeuw is er een Joodse gemeenschap 
geweest in Veenendaal. Door de wrijving tussen Stichts en 
Gelders Veenendaal zijn er aanzienlijke tijd twee joodse 
gemeenten geweest. Een fusie in 1793 door bemiddeling van 
het stadsbestuur van Rhenen, zorgde dat er één Joodse 
gemeente ontstond. De kleine en hechte gemeenschap 
groeide in 1869 tot een omvang van 101 en bouwde 1852 een 
synagoge aan het Verlaat die tot de Tweede Wereldoorlog in 
gebruik is gebleven. Na de oorlog verhuizen de overgebleven 
Joodse families en nadat het pand in 1951 een andere 
bestemming had gekregen werd het uiteindelijk in 1967 
gesloopt. De herinnering aan de Synagoge wordt levend 
gehouden middels een gevelplaquette in de Synagogestraat. 

[17] Behouden gebleven in Veenendaal is wel de joodse 
begraafplaats. De historische begraafplaats aan de Parallelweg 
werd in 1899 geopend. Toen het vervoeren van de overledenen 
middels een aak via het Binnenveld naar de Joodse 
begraafplaats in Wageningen uiteindelijk niet meer als passend 
werd ervaren. Het baarhuisje op de begraafplaats is een 
gemeentelijk monument, maar moet dringend een grondige 
renovatie ondergaan, een project dan men al meerdere jaren 
van de grond probeert te krijgen en waar momenteel schot in 
lijkt te komen. De serene plek met 21 graven wordt 
onderhouden door een groepje vrijwilligers. 

Op zondag 13 september is de begraafplaats te bezoeken 
tussen 14:00-16:00 en vertellen de vrijwillgers u over de graven 
en joodse rituelen (voor mannen is een hoofddeksel verplicht 
bij het betreden van de begraafplaats).

[10] Het Perron
Sportlaan 11-13

Het Perron is de school voor beroepsonderwijs in Veenendaal. 
Het gelijknamige gebouw uit 2010, waar de toenmalige CSV en 
het ROC A12 gezamenlijk zijn ingetrokken, is een bijzonder 
project naar het ontwerp van Zeep architecten.
Het gebouw is namelijk een van de eerste projecten waar men 
heeft ontworpen en gebouwd volgens het ‘Living Building 

Concept’ (LBC). Een werkwijze die er op gericht is investerings-
keuzes uit te zetten tegen de flexibiliteit en exploitatie zodat er 
wordt gekeken naar de langere termijn. De traditionele keten 
benadering in de bouw wordt hierbij losgelaten en er wordt in 
nauwe samenwerking tussen de ontwikkeling, ontwerp, bouw, 
advies en toelevering onder aanvoering van de opdrachtgever 
naar de beste oplossingen en toekomstwaarde gezocht. Het 
eindresultaat is een specifiek gebouw met flexibele ruimtelijke 
structuur, waar extra ruimte gemakkelijk kunnen worden 
weggehaald of bijgeplaatst. Op deze manier wordt de duur-
zaamheid van het gebouw op de lange termijn gewaarborgd.

In de eenvoudigste vertaling bestaat het gebouw uit twee 
flexibele onderwijsvolumes die door hun positie ten opzichte 
van elkaar een tussenruimte vormen. Door trappen, 
loopbruggen en plekken voor ontmoeting worden de 
onderwijsvolumes gekoppeld en krijgt de tussenruimte 
karakter als een dynamisch atrium voor ontmoeting en 
interactie. De architectuur van de gevel en kleurstelling zorgt 
voor eenheid zodat de volumes zich gezamenlijk als één 
krachtig onderwijsgebouw aan Veenendaal presenteren.  
De grote glaspartijen zorgen hierbij voor openheid en 
verbinding tussen binnen en buiten. 

Waar er in het exterieur van het gebouw visueel van alles 
gebeurt is er in de vormgeving en kleurstelling van het interieur 
gezocht naar rust. Een terughoudend decor waartegen de 
dynamiek en bedrijvigheid van de onderwijsactiviteiten zich 
afspelen. De loopstraten vormen in dit rustige decor een 
vriendelijk accent met hun lime-groene kleur die de ruimte op 
een vanzelfsprekende manier organiseren.

[11] Voormalige  
Sola Fide kerk
Eikenlaan 3

De voormalige Sola Fide kerk aan de Eikenlaan werd in 1951 in 
gebruikt genomen. Ontworpen door architect van Hoogevest 
in een functionele traditionele stijl is de voormalige Sola Fide 
gebouwd als verenigingsgebouw. In het verleden hebben in 
het gebouw dan ook naast kerkdiensten, filmvoorstellingen, 
optredens en een symfonisch rockconcert plaats gevonden. 
Om dit alles te faciliteren had het interieur bij oplevering een 
oplopende vloer, een souffleurshokje en klapstoelen zoals  
men dit bij theaters ook soms ziet. 

De behoefte naar het gebouw kwam echter wel voornamelijk 
vanuit kerkelijke hoek. Zo hield de Hervormde Evangelisatie-
vereniging Sola Fide, die in 1937 was ontstaan vanuit de Oude 
kerk, lange tijd zijn de bijeenkomsten van de vereniging in een 
ruimte beschikbaar gesteld door de Panter Sigarenfabriek, het 
zogenoemde ‘Panterkerkje’. 
Na de oorlog, in de wederopbouwperiode, was het echter niet 
mogelijk het beoogde gebouw als kerk te realiseren. In de jaren 
na de oorlog gaf de overheid voorrang aan het herstel van de 
infrastructuur en handel om de economie weer te activeren. 
Gevolg hiervan was dat bouwvakkers en bouwmaterialen 
schaars waren. Aangezien er in Veenendaal kort voor het 
verzoek van de Sola Fide om een kerk te bouwen, de Vredeskerk 
was opgeleverd, kwam er geen toestemming. De oplossing 
werd echter gevonden door het gebouw te realiseren als een 
verenigingsgebouw waar men ook kerkdiensten kon houden. 
Naast het gebouw is er in 1974 een kerkcentrum gerealiseerd om 
te voorzien in de ruimtebehoefte van de geloofsgemeenschap. 
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Sinds de zomer van 2019 niet meer in gebruik is als kerk, 
hiermee stopt het verhaal van dit multifunctionele gebouw 
echter niet. Eind 2020 opent het gebouw zijn deuren weer na 
een kleine verbouwing. Het gebouw gaat gebruikt worden 
door The Power Community, die met hun eigentijdse concept 
gepersonaliseerde trainingen en workshops werken aan de 
fysieke en mentale vitaliteit van hun klanten.

[12] Woningbouwcomplex
Lindenlaan 2 – 44

De woningen zijn in 1947 in de wederopbouwperiode 
gebouwd in opdracht van Patrimoniums Bouwvereniging. 
Het ontwerp was van de hand van architectenbureau  
E.H. van Kreel en J.W.H. Jansen uit Veenendaal. 
De stijl waarin de woningen zijn gebouwd is het 
Traditionalisme, dit overeenkomstig met de tegenover 
liggende voormalige Sola Fide kerk en ander woningen in 
de directe omgeving uit het begin van de jaren vijftig. De 
stijl komt tot uitdrukking in de keuze voor de traditionele 
vormen, materialen en bouwwijzen zoals een zadeldak, grote 
schoorstenen, de situering van de schoorstenen op de kopse 
gevels zodat de gevels zich voordoen als tuitgevels en het 
toepassen van vlechtingen. 

In 1983 heeft een renovatie plaats gevonden, waarbij de ramen 
zijn gewijzigd. De zesdelige indeling van de grote ramen op 
de begane grond en de vierdelige indeling van de ramen 
op de verdieping zijn hierbij vervallen. Dit geldt zowel voor 
de voor- als voor de achtergevels. Ook de deuren werden 
vervangen. Omdat alle wijzigingen in dezelfde materialen en 
detailleringen zijn uitgevoerd, heeft het complex zijn eenheid 
behouden. De bouwblokken bestaan uit 7 of 8 woningen van 
twee bouwlagen met zadeldak. Het dak is gedekt met rode 
Hollandse pannen en iedere woning heeft een gemetselde 
schoorsteen. Het opgaande metselwerk is in halfsteensverband 
uitgevoerd met op de kopse zijden vlechtingen. Het trasraam 
ligt iets terug. Boven de vensters zijn strekken, bestaande uit 
staande stenen, toegepast. De lange gevels zijn afgesloten met 
een sierrand, net onder de uitdragende, houten gootlijst op 
klossen.

[13] Rembrandt College
Rembrandtlaan 2

Met de realisatie van het gebouw eind jaren ‘90 is er een 
bewuste keuze gemaakt in de uitstraling van de school. De felle 
kleuren, veel licht en de multifunctionele ruimten in het 
gebouw en het gebruik van duurzame energiebronnen in een 
tijd dat dit nog niet standaard was, zijn onderdeel van de wijze 
van onderwijzen.

Het expressieve kleurgebruik in de gevel en het interieur van 
het gebouw staat symbool voor een grote diversiteit. Een van 
de basisprincipes van de school is dat iedereen met elkaar 
omgaat en in contact komt in een transparante en gemengde 
leeromgeving, van de brugklasser tot de leerling uit 6 vwo. 
Waar de meeste scholen een scheiding hebben naar onder en 
bovenbouw is het Rembrandt College dan ook ontworpen door 
Van den Dikkenberg en Bons Architekten als een school waar 
deze grens ontbreekt. Hierdoor zijn in het gebouw de 
verschillende vakgroepen geclusterd en dit brengt andere 
ruimtelijk voorwaarden met zich mee. Door de clustering van 
vakken, ontstaat er namelijk een grotere verplaatsing van 

leerlingen tussen de lessen. In de routing van het gebouw moet 
hier rekening mee worden gehouden. De keuze voor dubbele 
gangen waartussen servicevoorzieningen en stijgpunten zijn 
gesitueerd, de aula die tussen twee verdiepingen in is geplaatst 
en de glazen trappenhuizen zijn hierbij een ruimtelijke 
vertaling van het onderwijsvisie. 

Het gebouw wordt in zijn verschijningsvorm, naast het 
kleurenpalet, ook gekenmerkt door een gevel waarin 430m2 
zonnepanelen zijn verwerkt. Naast de zonnepanelen wordt er 
in het gebouw gebruik gemaakt van een warmte-terugsysteem 
voor de ventilatielucht, twee warmtepompen die warmte 
onttrekken aan de buitenlucht en zonneboilers zorgen voor het 
warme water in het gebouw. In 1999 is de school opgeleverd 
als een van de energiezuinigste gebouwen van Nederland. Met 
de bouw van de school heeft men toen de kans aangegrepen 
om de toenmalige grenzen op energiegebied te verkennen, 
een ambitie die nog steeds past bij het onderzoekende karakter 
van de school.

[14] Het Franse Gat
Het Franse Gat, in het zuiden van Veenendaal, is een 
wederopbouwwijk gebouwd tussen 1952 en 1962. Nadat er 
reeds in 1923 een planmatige opzet van de wijk was getekend 
in de uitbreidingsplannen van de gemeente. Om de wijk te 
verbeteren en te verduurzamen naar de wensen van vandaag 
de dag zijn en worden er plannen gemaakt deze aan te pakken. 
Door de omvang van de wijk zal dit in verschillende fasen 
gebeuren verspreid over een periode van maximaal 20 jaar.  
Zo wordt er na de zomer 2020 gestart met de renovatie van 
twee flats aan de Thorbeckesingel. Maar zijn de plannen voor 
het IKC franse gat nog in ontwikkeling en wordt er nog gekeken 
eventuele mogelijkheden van nieuwbouw in de wijk.  

De buurt wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn 
Utrecht – Rhenen en kent een eigen station, Veenendaal-
Centrum. Aan de oostzijde is de buurt afgebakend door de 
Kerkewijk, aan de westzijde door de Rondweg-West. De 
zuidelijke grens werd oorspronkelijk gevormd door de 
Patrimoniumlaan en de Dr. Slotemaker de Bruinestraat. Ten 
zuiden en in het verlengde van wat oorspronkelijk het Franse 
Gat was, ligt de Geer, dat binnen hetzelfde uitbreidingsplan viel 
en dus ook in de uitstraling van de bebouwing 
overeenkomsten kent. Vandaag de dag wordt de twee wijken 
gezamelijk aangeduidt als het Franse gat met als zuidelijke 
grens van de wijk de Bergweg. 

De oorsprong van de naam ‘Het Franse Gat’ is niet helemaal 
duidelijk. Op een topografische kaart van de kadastrale atlas uit 
1832 worden een viertal laag gelegen veenpercelen aangeduid 
als ‘Het Fransche Gat’. Het gebied is óf genoemd naar een 
Franse legereenheid die er in de 18e eeuw gelegerd was, óf zou 
genoemd zijn naar zijn eigenaar. ‘Het gat van Fransch’.

Na de Tweede Wereldoorlog was Veenendaal een gemeente 
met stedelijk groeivermogen maar met een vervallen dorpse 
woningvoorraad. De gemeente wilde snel onbewoonbaar 
verklaarde woningen slopen en nieuw bouwen voor de snel 
groeiende bevolking.
In juni 1948 werd het uitbreidingsplan van Veenendaal-Zuid 
vastgesteld. Het ontwerp kwam van Sam van Embden en 
volgde het principe van de tuinstad. Begin jaren 50 werd er 
begonnen met de bouw van het Franse Gat. Ook de komst van 
de SKF fabriek heeft gezorgd voor de nieuwbouw van 
woningen in dit deel van Veenendaal.

De buurt bestaat grotendeels uit huurwoningen en wordt 
beleefd als één van de écht ‘Veense’ buurten. Naast woningen 
zijn er winkels en eetgelegenheden aan de Partrimoniumlaan 
en Bruïneplein en vind je er de RK st. Salvatorkerk en de 
Hervormde Sionskerk.

In een aantal opzichten zowel in de tijd dat het gebouwd is 
maar ook in vormgeving is het Franse gat een typische vroeg 
naoorlogse wijk, met een ingetogen architectuur die 
ondergeschikt is aan de stedenbouwkundige opzet van de wijk.
Zo werd er bijvoorbeeld ingezet op herhaling van eenheden 
(woningen) om, door een mate van standarisatie en 
systematisering, snel en tegen beperkte kosten te kunnen 
bouwen. 
Daarnaast kent het Franse Gat naast een noord-zuid gerichte 
verkavelingstructuur, die vrijwel identiek is aan de vroegere 
percelen. In zijn stedenbouwkundige opzet langgerekte straten 
bestaan uit stroken eengezinswoningen, opgebouwd uit twee 
lagen met kap. De achtertuinen zijn op hun beurt zo’n 30 meter 
diep, deze waren dan ook bedoeld als moestuin. De keuze om 
in de stedenbouwkundige opzet te kiezen voor meer openheid 
door te werken met rijen woningen in plaats van met gesloten 
bouwblokken, is typisch voor de vroeg naoorlogse wijken. 
Tot slot staan aan de rand van de buurt portiekwoningen met  
3 en 4 bouwlagen, voornamelijk aan de Westersingel en de 
Thorbeckesingel. Deze afwisseling tussen hoog en laagbouw is 
de derde karakteristiek die de wijk een schoolvoorbeeld maakt 
voor de vroeg naoorlogse wijk. In het plan waren de hogere 
portiekwoningen bedoeld als afronding van de buurt, maar 
ook van de plaats Veenendaal. Door de bouw van Veenendaal-
West tussen 1976 en 1993 is er echter toch weer een nieuwe 
schil ontstaan in de groei van Veenendaal.

[15] Arbeiderswoningen 
rondom Da Costaplein

Door de ontwikkeling van de textielindustrie en sigaren-
industrie trokken er veel arbeiders naar Veenendaal en groeide 
het inwonersaantal snel. Zo groeide Stichts Veenendaal in  
1850-1920 van 2950 naar 6593 inwoners, deze verdubbeling 
van inwoners in 70 jaar wordt daarna in de periode 1920-1955 
in 35 jaar ruimschoots overtroffen als de bevolking in  
Stichts Veenendaal groeid met 10571 inwoners naar een  
aantal van 17164. 
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Door een gebrek aan goede huisvesting, woonde de arbeiders 
vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Nadat een eerste 
poging in 1911 niet was gelukt, door het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog. Werd er ter verbetering van deze 
huisvesting in 1918 een woningbouwvereniging opgericht 
door het ‘Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium’. De 
eerste woningen van de woningbouwvereniging werden 
ontworpen door Bernard van Kreel, die deel uitmaakte van het 
bestuur van de Patrimonium’s Bouwvereenging en zijn 
gebouwd omstreeks 1921. Aan de Talmastraat en Talmaplein  
43 stuks en aan de Patrimoniumlaan 8 stuks. Kort daarna 
volgde de woningen aan de Dr. Kuyperstraat, het Da Costaplein 
en de Keucheniusstraat. 

De straten vormen hiermee de aanzet voor de eerste grote 
uitbreidingswijk van Veenendaal, namelijk het Franse Gat.  
Het ontwerp van deze arbeiderswoningen betrof zowel een 
architectonische ontwerp voor de woningen als een 
stedenbouwkundig ontwerp. In de huidige situatie is het 
ontwerp nagenoeg nog volledig bewaard gebleven. Zo is de 
karakteristieke verbreding ter plaatse van de pleinen en de niet 
parallelle situering van de woningen aan de straat, waardoor 
een ruimtelijke kwaliteit ontstaat, nog steeds te beleven in het 
straatbeeld. 

[16] Christelijk Lyceum 
Veenendaal
Kerkewijk 149

Sinds dat de werkzaamheden in de zomer van 2019 zijn 
begonnen heeft het aangezicht van de CLV campus aan de 
Kerkewijk een hele transformatie doorgemaakt. De twee oudste 
gebouwen op de campus, zowel het theorie als het praktijkhuis 
uit 1968, maken plaats voor één nieuw gebouw. Beide 
bestaande vleugels, verbonden door de aula voldeden zowel 
functioneel als technisch niet meer aan de behoeftes van het 
hedendaagse onderwijs, betreffende indeling, binnenklimaat 
en energieverbruik. Het resultaat en de gedachten achter het 
ontwerp van de nieuwbouw zijn hierbij een mooi voorbeeld 
van een duurzame toekomst gerichte architectuur, die zich 
vormt naar zijn omgeving. 

Het gebouw is op een dusdanig wijze vormgegeven dat de 
school en zijn leerlingen de ruimten kunnen gaan ontdekken in 
gebruik en naar gelang de behoeftes eigen kunnen maken. Een 
gebouw dat ruimte biedt voor verdere ontwikkeling van 
leerlingen en personeel, waarbij het eigen karakter van de 
school voelbaar blijft in de nieuwbouw.

Het drie lagen tellende nieuwe gebouw, dat is ontworpen door 
NOAHH | Network Oriented Architecture, positioneert zich met 
respect voor zijn omgeving aan de Kerkewijk en ten opzichte 
van het waardevolle en historische groen. In het volume van 
het nieuwe gebouw zijn zowel het voormalige theorie en 
praktijkhuis geïntegreerd. Ingeklemd tussen deze twee bestaande 
vleugels is er een sociaal hart gemaakt waar de dynamiek van 
het onderwijs tot uiting kan komen in het gebruik. Zo biedt het 
atrium verschillende leer en werkplekken en zijn ook de trappen 
multifunctioneel inzetbaar ten behoeve van voorstellingen, 
ouderavonden, bijeenkomsten, leerplekken of als verlengstuk 
van de aula. Het karakter van het interieur wordt hierbij voor 
een deel gevormd door, de aangrenzende praktijkruimten, de 
inkadering van het atrium tussen het voormalige theorie en 
praktijkhuis en het daglicht dat binnen valt middels de ooit veel 
in Veenendaal voorkomende industriële sheddaken. Maar het 
zal voornamelijk het gebruik van het multifunctionele 
leerlandschap, dat de verschillende verdiepingen met elkaar 
vervlecht, zijn die het karakter van de nieuwbouw zal vormen. 

De integratie van de bestaande vleugels in het nieuwe gebouw 
maakt het hergebruik van 44% van de betonconstructie mogelijk. 
Doordat het atrium ervoor zorgt dat een andere ontsluiting van 
de vleugels mogelijk is hoeven verkeersruimten niet meer in de 
bestaande structuur te worden ingepast. Hierdoor ontstaan 
nieuwe mogelijkheden betreft een efficiënte en flexibele 
indeling van de vleugels, waardoor volledige sloop van de 
vleugels niet nodig was. 

Op basis van de duurzaamheidsgedachte van het CLV is het 
hergebruik een basis ingrediënt geweest voor het ontwerp-, 
sloop- en bouwproces. Naast het directe hergebruik van de 
betonconstructie en hergebruik van betonpuin op de locatie 
zelf zijn er uit de sloop allerlei zaken elders, al dan niet eerst 
bewerkt, hergebruikt. De voorbeelden lopen uit een van, de 
airco-installatie, de staalconstructie van het dak van de grote 
kuip, de grote klapwand tussen de grote en de kleine kuip, 
houten balklagen, oude industriële lampen tot de gordijnen 
waarvan men tasjes en hangmatten heeft kunnen maken. Ook 
de kunst uit het oorspronkelijke CLV krijgt een tweede leven. 
Het kunstwerk van Hedda Buijs zal ook in nieuwe toestand het 
gebouw weer sieren en de graffitipanelen die de kopgevels aan 
de Kerkewijk geruime tijd kleur gaven, zijn door de Bombardon 
verwerkt tot onderzetters en wijnkistjes. Om toekomstig 
hergebruik en recycling vanuit de nieuwbouw beter mogelijk te 
maken krijgt het gebouw een materialenpaspoort, waarin de 
materiaaleigenschappen en samenstelling van toegepaste 
producten worden vastgelegd. 

Door haar leerlingen in een vroegtijdig stadium al bij de 

verbouwing te betrekken stimuleert het CLV de leerlingen om 
na te denken over duurzaamheid. Met onder andere het vak 
‘Natuurwetenschappelijk Onderzoek’ wordt er door de 
leerlingen onderzoek gedaan naar de verschillende facetten 
van duurzaamheid, zoals groene energie, afvalverwerking, 
hergebruik, materiaaltoepassingen en energieverbruik. Actuele 
thema’s die ook in de nieuwbouw terugkomen. Zo wordt het 
gebouw zonder gasaansluiting gebouwd en is het straks een 
bijna energieneutraal gebouw. Naast een lage energie behoefte 
en het eerder benoemde hergebruik, is er in het ontwerp ook 
extra aandacht uitgegaan naar het realiseren van een gezond 
binnenmilieu. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op de 
luchtkwaliteit, temperatuur en comfort maar ook op licht en 
geluid in het gebouw op basis van het frisse scholen initiatief 
van de rijksoverheid. 

Niet alleen door deze duurzame aanpak van de nieuwbouw 
maar juist de combinatie met het bewust maken van haar 
leerlingen in het proces naar een nieuwe duurzame 
leeromgeving, maakt het nieuwe CLV tot een aanwinst en 
Leermonument voor Veenendaal.

[18] het Pionierskwartier
Ambachtsstraat

Het Pionierskwartier is een van de fases van de grotere 
herontwikkeling van het Stationskwartier. Als de plek waar 
Roosvicee groot is geworden als bedrijf is het stationskwartier 
een van oorsprong industriële wijk. Inmiddels wordt de al 
langere tijd bewoond en wordt er nog steeds volop gebouwd 
en ontwikkeld, op deze manier krijgt de eigentijdse 
woonlocatie steeds meer gezicht. 

Vanaf de Ambachtsstraat is de diversiteit van de woningen in 
het Pionierskwartier goed te zien. Bijzonder aan de wijk is 
namelijk dat bewoners in bepaalde mate of in het geval van de 
zelfbouw kavels zelfs helemaal, de samenstelling en uitstraling 
van hun woning hebben kunnen bepalen. Hierbij geholpen 
door een architect. De gemeente heeft hierbij wel verschillende 
spelregels opgesteld, zo wordt er gestreefd naar een modern 
stedelijke uitstraling in de wijk. Zo zal je er niet snel een 
landelijke architectuur tegen komen. Het resultaat is een 
afwisselend en levendig straatbeeld, dat past in de sfeer van 
het overkoepelende stationskwartier. 

De modern stedelijke sfeer van het Pionierskwartier zie je ook 
terug, richting het spoor aan de Parallelweg, waar twee 
appartementengebouwen zijn gerealiseerd. Ook moskee 
Nasser die in de wijk zijn thuis vindt, bezit deze hedendaagse 
uitstraling. De lichtere steen geeft door het gemêleerde beeld 
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en verschillende verbijzonderingen in het metselwerk een 
speels effect. De hoofdvormen van het gebouw, de 
nauwkeurige verdeling en vormgeving van de ramen en het 
hoogte accent aan de Nijverheidslaan geven de moskee een 
ingetogen en moderne uitstraling. 

De behoefte aan een nieuwe moskee in Veenendaal is ontstaan 
met het toenemen van het aantal dagelijkse bezoekers. Het 
huidige gebouw aan de Heuvel 7 was hiervoor te klein geworden. 
Ook wil de ‘Stichting Moskee Nasser’ een grotere maatschappelijke 
rol gaan innemen. Om een faciliterende rol te kunnen spelen 
voor welzijnsinstellingen, gezondheidstrainingen, cursussen, 
buurtactiviteiten, ontmoetingen en discussie is een modern 
goed uitgerust gebouw een vereiste. 
Het nieuwe multifunctionele gebouw zal dan ook naast een 
gebedsruimte en de dienstwoning van de imam zijn voorzien 
van ontmoetingsruimten, conferentieruimte, klaslokalen en 
een bibliotheek. 

Als laatste stappen in alle ontwikkelingen in het Pionierskwartier 
wordt er gekeken naar een mogelijke verplaatsing van de 
gemeentelijke wijkservice als laatste bedrijfsmatige functie is in 
het gebied. En de vernieuwing van de brandweerkazerne aan de 
Industrielaan vormt uiteindelijk het sluitstuk van deze nieuwe wijk.

[19] Talmaschool /  
De Reünie, 
Industrielaan

De rationele en zeer functioneel ontworpen Talmaschool bleek 
zich op basis van het gave casco en de ruimtelijke 
mogelijkheden prima te lenen voor jongerenhuisvesting. Door 
het hergebruik van de structuur van het gebouw is de identiteit 
van de plek op een duurzame manier behouden. Een belangrijk 
deel van de cultuurhistorie van het technische onderwijs in 
Veenendaal heeft op deze wijze een nieuw leven gekregen. 

In de structuur van het gebouw zijn drie type studio’s 
ontworpen: de lokaalstudio, de aulastudio en de splitlevel 
gymstudio, ieder met hun eigen karakteristiek en ruimtelijkheid. 
Met name de hoogte van de studio’s en de royale prefab 
betonnen puien geven de woningen een ruime en lichte sfeer. 

In het ontwerp van op Zoom architecten zijn de glazen gevels 
getransformeerd tot een klimaatgevel, hiervoor zijn alle 
appartementen voorzien van compleet glazen voorzetramen 
waardoor er een brede spouw ontstaat waarin de koudere 
ventilatielucht opgewarmd wordt.  

In de verdere materialisatie heeft de architect nadrukkelijk 
aansluiting gezocht bij de aanwezige materialen en de sfeer 
van de Technische School, onder andere door het toepassen 
van de roestbruine kleur en geperforeerde metalen panelen 
met de gereedschappen die hier vroeger werden gebruikt. 
Tevens zijn grote historische klassenfoto’s in het interieur 
verwerkt. Al menig jonge bewoner heeft hierop vaders en 
ooms als leerling of leraar herkend. Het verleden van het 
gebouw komt weer tot leven.

[20] Watersnoodmonument 
1855
Kerkewijk - Het Goeie Spoor

Aan de Kerkewijk staat het Veenendaalse watersnoodmonument 
dat doet herinneren aan de 11 slachtoffers van de watersnood 
van 5 maart 1855. Veenendaal stond bij deze ramp bijna 
volledig onder water, uitzonderingen waren de markt met de 
oude kerk en enkele hooggelegen delen rond de Nieuwe 
Molen en het grote Veenlo (Munnikenweg). Het duurde maar 
liefst twee maanden voordat Veenendaal weer geheel droog 
kwam te liggen en de ravage was enorm. En om te voorkomen 
dat er ziekten zouden uitbreken zijn veel Veense die in eerste 
instantie naar de Oude kerk op de markt waren gevlucht 
geëvacueerd naar de Geertekerk in Utrecht. 

Het monument geeft met zijn hoogte een indruk van hoe hoog 
het water heeft gestaan op deze plek ongeveer z’n 2,7m.  
De locatie van het monument is de plek waar tijdens de 
watersnood een aak met daarin 6 Veense is gezonken. De 
andere 5 slachtoffers die in Veenendaal vielen tijdens de 
evacuatie eveneens door het omslaan van een aak.

Dat er niet nog meer slachtoffers zijn gevallen tijdens de ramp 
komt omdat men de ramp zag aankomen en in de nacht van de 
ramp in de gehele Gelderse Vallei de bevolking werd 
gewaarschuwd door het luiden van de noodklokken en afvuren 
van kanonschoten. Er was in de dagen ervoor namelijk een 
ijsdam ontstaan die een verstopping in de Rijn veroorzaakte, 
die er uiteindelijk voor zorgde dat de Grebbedijk het begaf. 
In de dagen na de ramp bezocht ook koning Willem III 
Veenendaal, naast een persoonlijke donatie, zorgde hij er ook 
voor dat collectes en inzameling van spullen werd gehouden. 
De hulpactie die zelfs internationaal was bracht uiteindelijk 
meer dan 800.000 gulden op, waarmee veel kosten van de 
ramp vergoed konden worden en Veenendaal langzaam weer 
opgebouwd werd.

[21] Teekenschool
Kerkewijk 69

In de school werd lesgegeven in technisch tekenen. Het pand 
telt twee bouwlagen en heeft een vlak dak. De gevels zijn op-
getrokken uit baksteen en voorzien van gecementeerde banden.
De plattegrond is eenvoudig van opzet: aan de rechterzijde is 
een lange, smalle gang, aan de linkerzijde bevinden zich de 
lokalen. Tot 1955 was de “Teekenschool” als zodanig in gebruik, 
daarna was er onder andere de LTS in gehuisvest. Thans is het in 
gebruik als praktijkruimte.

[22] School voor ULO
Kerkewijk 53

In 1920 besloot de “Vereniging ter bevordering van Christelijk 
onderwijs te Veenendaal” een school voor ULO te bouwen op 
een perceel aan de Kerkewijk precies tegenover de 
Gereformeerde Kerk. In 1923 werd 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 
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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. 

[23] 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 de 
bibliotheek, museum Veenendaal, de historische vereniging 
oud Veenendaal 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 Kees Stipplein komt te liggen en aansluit 
op de hoofdroute.

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 licht- en 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. 

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 jeugd-
bibliotheek, paars en roze in de bibliotheek en de historische 
vereniging. 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. Er wordt inhoudelijk met elkaar de samenwerking 
aan om vorm te geven aan kunst en cultuur in Veenendaal.

Tot slot 
Twee Leermonumenten die niet aan de route  
zijn gesitueerd, maar zeker hun eigen unieke 
verhaal hebben. 

‘De Zwaluw’
Boerenzwaluw 19

Het Integrale Kind Centrum ‘De Zwaluw’ in Veenendaal West is 
na het ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost de tweede IKC in 
een reeks in Veenendaal. Vanuit de gemeente is uiteindelijk de 
bedoeling dat alle basisscholen en kinderdagopvangen in 
Veenendaal gezamenlijk hun plek vinden in nog te ontwikkelen 
IKC’s. De Integrale Kindcentra zijn een middel waarop de 
gevolgen van de vergrijzing en tweeverdieners worden 
opgevangen met sociale-, maatschappelijke- en 
onderwijsvoorzieningen als ontmoetingsplekken verspreid 
door Veenendaal.

De werkzaamheden aan het uitdagende ontwerp voor  
‘De Zwaluw’ van KAW architecten zijn deze zomer door Frank 
van Woerden Bouw afgerond. En het gebouw is sinds dit 
schooljaar de thuisbasis geworden van De Vuurvlinder, De 
Achtbaan en kinderopvang Kind & Co. 
De plattegrond van het gebouw is opgebouwd uit schillen. Hoe 
verder het gebouw in gaat hoe specifieker de functies gericht 
zijn op een van de scholen of de kinderdagopvang. 

De centrale hal is het gemeenschappelijke plein in het gebouw 
en vormt het hart, met een leerplein en speelruimte. In de 
eerste schil rondom het hart liggen ruimtes die worden 
gedeeld tussen de gebruikers en die tegelijkertijd het hart van 
het gebouw flexibiliteit geven. Zo kunnen ruimten worden 
gecombineerd om meer ruimte te creëren voor een 
bijeenkomst of juist afgesloten om een rustige werkplek te 
vormen. 
In de buitenste schillen liggen de ruimten die specifiek zijn voor 
de gebruikers. In de aard van deze ruimten spreekt dan ook 
bijvoorbeeld de onderwijsvisie van de twee scholen. Waar de 
Vuurvlinder kiest voor de meer traditionelere klaslokalen, gaat 
de Achtbaan voor flexibiliteit en openheid met grote 
klaslokalen en schuifwanden. Maar ook in deze privé domeinen 
blijft er visueel een sterke relatie met het gemeenschappelijke 
hart van het gebouw. 

Het gemeenschappelijke karakter komt ook terug in de 
eenheid die de gevel van het gebouw vormt. Het robuuste 
metselwerk gebouw oogt in zijn omgeving vriendelijk door zijn 

kleurstelling en organische vormen, als een paviljoen, vormt 
het zich in het parkgebied. De gevel van het gebouw is extra 
goed geïsoleerd, wat het mogelijk maakt om in combinatie met 
een warmtepomp en zonnepanelen op het dak het gebouw 
volledig energieneutraal te maken. De grote ramen in de gevel 
voorzien de lokalen hierbij van voldoende daglicht en trekken 
de buitenwereld naar binnen en fungeren als het ware etalages 
die tevens functioneel worden ingezet als werkplekjes voor de 
kinderen. Om te leren en te denken aan hoe de toekomst vorm 
moet krijgen.

Ichthus College
Vondellaan 4

Het Ichthus College dat op 1 september 1956 van start ging als 
Hervormde ULO is sinds 1990 gevestigd in het gebouw aan de 
Vondellaan. Om voldoende ruimte te hebben voor alle 
leerlingen en onderwijsactiviteiten is er in 2007 een volledig 
nieuwe vleugel van het gebouw opgeleverd. Met de 
nieuwbouw werd het oppervlakte van de school meer dan 
verdubbeld. In het ontwerp van bureau Bos, is hierbij ook de 
logistiek van het gebouw afgestemd op de nieuwe situatie. 
Waardoor de hoofdentree van de school toentertijd  
is verplaatst. 

De organisatie van het onderwijsgebouw biedt organisatorische 
grootschaligheid maar zoekt didactische juist meer naar de 
kleinschaligheid. Zo is het gebouw verdeelt in sectoren voor 
onderbouw, bovenbouw en vmbo. Op deze manier kunnen de 
leerlingen zich gemakkelijker identificeren met hun deel van 
het gebouw. Lokalen die specifiek zijn ingericht voor bepaalde 
vakken, zijn op de raakvlakken tussen de sectoren gesitueerd 
zodat dubbel gebruik mogelijk wordt gemaakt. 
De kleinschalige benadering komt ook tot uiting in het in 2018 
geopende open leercentrum. Op deze centrale plek in het 
gebouw, kunnen leerlingen individueel of in groepen studeren 
met alle faciliteiten van dien.

Het Ichthus College heeft een echte streekfunctie zo komt 
ongeveer de helft van de leerlingen uit Veenendaal de rest 
komt uit Ede, de Betuwe en de Utrechtse Heuvelrug. Om te 
faciliteren dat veel leerlingen met de elektrische fiets naar 
school komen, zijn er oplaadpunten gerealiseerd voor 
leerlingen en medewerkers. Naast dit initiatief wordt er  
op allerlei manieren aandacht besteed aan milieu en 
ontwikkelingen daaromtrent, in lessen, voorzieningen en  
met bijzondere initiatieven. 


