
Open Monumentendag 
Dag van de Architectuur
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 Mijn huis is jouw huis.De stad als ons huis. 

Samen maken we Veenendaal!
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‘Mijn huis is jouw huis’
Dit jaar –11 september 2021 - is aan de organisatie van de  
‘DAG VAN DE ARCHITECTUUR / OPEN MONUMENTENDAG’  
het thema: ‘MIJN HUIS IS JOUW HUIS’ verbonden. 

Een inspirerend thema waarbij we Veenendaal als ons ‘HUIS’ 
zien en de vraag gaan neerleggen, en het tevens proberen te 
ontdekken, of dit ‘HUIS’ aantrekkelijk is om te wonen, te werken 
& te recreëren. Kortom: de vitaliteit en leefbaarheid van onze 
eigen leefomgeving.

In het rapport: ‘Omgevingsvisie Veenendaal 2030’ worden veel 
aspecten genoemd die daaraan een bijdrage moeten leveren 

zoals: Mobiliteit; Groen, Natuur en Water en natuurlijk ook: 
Bouwen, Wonen & Klimaat.

Om een en ander tastbaar te maken, hebben we dit jaar in de 
gezamenlijke werkcommissie van het Architectuurcentrum 
Veenendaal (SAVE) en de Historische Vereniging Oud 
Veenendaal (HVOV) besloten om bij bovengenoemde thema’s 
projecten te kiezen die daar naar verwijzen en dit verder 
verduidelijken.

Trots op Veenendaal kunnen we zijn als we de ambities die we 
uitspreken ook weten waar te maken. De stad/ het dorp is 
immers van ons allemaal, en meer en meer zullen 
burgerinitiatieven en buurtbelangen daarin mede het 
uiteindelijke gezicht gaan bepalen. Dat laatste kan echter niet 

zonder dialoog met anderen; de nodige kennis hiervoor op te 
halen en tevens zorg voor jouw eigen leefomgeving te hebben.
Deze dag wil daaraan een bijdrage leveren door naast de 
nodige informatie uitwisseling ook de vele transformaties in 
beeld te brengen die in Veenendaal ook in het achterliggende 
jaar hebben plaatsgehad. 

De organisatie SAVE en HVOV wenst alle deelnemers aan deze 
dag leerzame & inspirerende ‘ontdekkingen’ toe.

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

PROGRAMMA VOOR 11 & 12 SEPTEMBER 2021

Zo zullen er naast een koffiebrander en imkerij de Werkbij ook 
de Veenendaalse bierbrouwer, miniatuur stoommachines en 
een accordeonist aanwezig zijn. 
Zuster Evie laat verschillende van haar lokale en ambachtelijk 
gemaakte lekkernijen zien en bij de dochter van molenaar 
Tijssen kunt u terrecht voor lekkere cupcakes. 

De Turfweide 
Om 11.00 uur wordt er bij de Koninklijke Ginkel Groep in 
samenwerking met Stichting de Turfweide een lezing gehou-
den die een inkijk biedt in het plan voor de Turfweide aan de 
Slaperdijk, de maatschappelijke context en wat er allemaal 
komt kijken bij de realisatie en het beheer van een uniek stukje 
Veenendaal in wording.

Onder de sprekers zijn o.a. Johan Huibers en Sietse Hager.

Het aantal bezoekers bij de lezing is helaas maar beperkt.
Hiervoor is aanmelden dan ook noodzakelijk dit kan eenvoudig 
en kosteloos via:

deturfweide.eventbrite.nl

Het Stadsstrand
Bij het stadsstrand zullen verschillende doeken u een inkijk 
geven in de plannen van het centrumgebied van de schets van 
het masterplan Brouwerspoort tot de impressies van de laatste 
gebouwen die nog gebouwd gaan worden langs de 
Brouwersgracht.

Om 13.00 & 15.00 zal er vanuit het architectuurcentrum uitleg 
worden gegeven over de bouw en het ontwerp van het 
Stadsstrand.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
De voormalige PHV fabriek
Het atelier van Jolan van Elk is van 10.00 tot 16.00 uur te 
bezoeken aan het Paul Heijhof.

Om 14.00 uur zal de architect van het renovatie van de PHV 
fabriek aanwezig zijn om u meer inzicht te geven in het 
ontwerp en de balans op een eigentijds hofje vol met historie.

Stadswandeling
Om 10.00 uur vertrekt Jaap Pilon bij de voormalige Eben Haëzer 
kerk aan de zandstraat voor een gratis stadswandeling langs de 
grenzen van het centrum van Veenendaal.

Gedenkpark de Oude Begraafplaats van 1829
De Vrienden van ‘Gedenkpark de Oude Begraafplaats  van 1829’ 
nemen u al vertellend mee over de eeuwen oude begraaf-
plaats! De vrijwilligers zijn aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur.

De Oude Kerk 
De kerk is deze dag opengesteld van 10.00 tot 16.00 uur.  
Het orgel wordt gedurende de dag verschillende malen 
bespeeld door amateur organisten. Ook wordt er de  
gelegenheid geboden om de vleugel in de kerk te bespelen  
en wordt er koffie/thee en frisdrank aangeboden.

De Brugkerk 
De kerk is deze dag open van 10.00 tot 16.00 uur. Met over de dag 
verschillende organisten die de kerk zullen vullen met hun orgelspel.

Molen de Vriendschap 
Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er bij deze molen een vol programma 
met diverse activiteiten, bezienwaardigheden en lekkernijen.

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

De Katholieke begraafplaats
Om 11.00 & 12.00 zal Jos Schilte u meenemen in de historie van 
de Katholieke begraafplaats aan de Nieuweweg-Noord 

De voormalige Sola Fide kerk
Tussen 12.00 en 16.00 bent u van harte welkom een kijkje te 
komen nemen hoe The Power Community hun eigen plek 
hebben gecreëerd in de voormalige kerk.

De voormalige Eben Haëzer kerk
Van 11.00 tot 16.00 kunt u vanaf het toekomstige Dominee 
Riekelhof een blik naar binnen werpen in de voormalige kerk.

Bustour
Gedurende de dag zullen er in samenwerking met de Engelen-
burg en Dragonder met bewoners een bustour worden 
gereden door Veenendaal. Om herinneringen op te halen en 
ontwikkelingen te bekijken.

ZONDAG 12 SEPTEMBER
De Joodse begraafplaats 
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 van 12 jaar een 
verplichting om een hoofddeksel te dragen bij het bezoeken 
van de begraafplaats, houdt hier rekening mee bij uw bezoek.

Fiets- / Wandelroute
Kriskras door ons Veenendaal

Speciaal voor deze dag is op pagina 13 van deze bijlage een 
fiets-/wandelroute door Veenendaal opgesteld, die u langs 
karakteristiek Veense monumenten en moderne gebouwen 
voert. Van de nieuwste ontwikkelingen tot monumenten die 
ons doen herinneren aan al die verhalen die Veenendaal rijk is. 

De route voert vanuit het bruisende centrum van Veenendaal 
waar het masterplan Brouwerspoort binnenkort zijn afronding 
kan gaan vieren. Via het opgeknapte Gedenkpark de Oude 
Begraafplaats van 1829 en de startende ontwikkeling van de 
voormalige Eben Haëzer kerk naar molen de Vriendschap waar 
altijd wel iets te doen is. 

Verder gaat de route langs de groene randen van Veenendaal 
waar er gewerkt gaat worden aan onderandere de Turfweide. 
Een plan dat op een artistieke en ecologische manier het 
verleden van Veenendaal gaat vangen. De andere grote groene 
ontwikkeling die de route aandoet is het Stadspark. De 
herontwikkeling hiervan zit nog in de planfase, hierover leest  
u meer op pagina 18-20 van deze krant.

Via het Stadspark voert de route ons uiteindelijk terug naar het 
centrum tot aan de voormalige PHV fabriek waar een mooie 
balans is gevonden tussen behoud van historie en nieuwbouw. 

foto Studio Sterkenburg
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‘Mijn huis is jouw huis’
De stad als ons huis. Samen maken we 
Veenendaal!

Hoe goed is ons beeld van de ontwikkelingen van onze 
woonplaats, de een beleeft het als een dorp de andere als stad. 
Iedere plek wordt anders beleefd maar toch hangt alles samen. 
Zo vormen alle belevingen, en het gebruik wat daar uit naar 
voren komt, samen de stad of het dorp die we zien en beleven.

Het is dan ook niet vreemd dat er de laatste jaren meer 
initiatieven zijn vanuit de bewoners en gebruikers hoe de 
ruimte te gebruiken en in te richten. Burgerinitiatieven en 
inspraak van burgers of ondernemers zijn een belangrijke rol 
gaan spelen. De ontwikkelingen liggen zo niet alleen in 
beleidsstukken, maar in de verbeelding van de inwoners, 
vormgevers en ondernemers. Samen in al zijn diversiteit 
vormen we Veenendaal op zoek naar een toekomst die past bij 
het van oudsher ondernemende karakter. In de praktijk is het 
vaak de gemeenschap die het voortouw neemt bij het zoeken 
van oplossingen in het dagelijkse leven die ten grondslag 
liggen aan de grotere vraagstukken waar in heel Nederland en 
daarbuiten dorpen, steden en regio’s tegen aan lopen.

Mooie concrete voorbeelden in Veenendaal waarin burgers, 
organisaties en ondernemers zich hebben ingezet zijn 
DownTown, het Stadsstrand, de Turfweide, de Eben Haëzer kerk 
en de vrienden van Gedenkpark de oude begraafplaats. Maar 
bijvoorbeeld ook een platform als Veenendaal Fonds of de 
website meedoeninveenendaal.nl, zijn voorbeelden van deze 
ontwikkeling.

In de komende jaren liggen er voor onze compacte en 
dichtbebouwde stad met het dorpse karakter, nog op veel 
gebieden uitdagingen. Hoe willen we om gaan met Mobiliteit; 
Groen, Natuur en Water; en Bouwen, Wonen & Klimaat.  
De gemeente heeft hierbij een visie opgesteld die een 
koerswijziging betekend met eerdere jaren. Van kwantiteit naar 
kwaliteit: beter en slimmer inrichten van de leefomgeving met 
gebruik van innovatie, kennis en creativiteit.
Het combineren van verschillende functies, maatregelen en 
ambities kan hierbij een unieke mix bieden die past bij de 
innovativiteit die Veenendaal al die jaren reeds kenmerkt. Juist 
de samenwerking tussen inwoners, ondernemers, gemeente, 
(sociale)partners, ruimtelijke professionals en andere 
Veenendaalse belanghebbenden vormen dan de basis voor 
een sterke en gezonde stad. Waarbij vraagstukken vanuit 
verschillende invalshoeken en vanuit de beleving, identiteit en 
geschiedenis van Veenendaal tegen het licht worden 
gehouden. Samen maken we immers Veenendaal.

[1] Stadsstrand 
Thoomesplein

Het Stadsstrand is ontstaan door initiatieven van de bewoners 
van Veenendaal. Na de sloop van het voormalige Rabobank 
gebouw ontstond een lege plek in de stad. Door de crisis werd 
die plek niet meteen opgevuld met nieuwbouw, zoals gepland 
volgens het Masterplan Brouwerspoort. De leegte werd 
opgevuld met leven. Diverse manifestaties en initiatieven 
zorgden voor het ontstaan van Stadsstrand Veenendaal.  
Als vanzelf werd de plek omarmt door de stad en in gebruik 
genomen.

Voor de gemeente Veenendaal was dit de aanleiding om zich te 
bezinnen op het toekomstige gebruik van deze plek. Het 
oorspronkelijke plan om dit terrein vol te bouwen met 
appartementen was geen optie meer. Wel kon er langs de 
rafelrand van de Tuinstraat wat bebouwing komen om zo de 
plek beter in te kaderen. De gemeente heeft een 
architectenprijsvraag uitgeschreven, om een ontwerp te maken 
voor de hoek bij de Tuinstraat.
De beoordelingscommissie heeft uiteindelijk gekozen voor het 
ontwerp van Mies Architectuur. Belangrijk daarbij was, dat de 
architectuur getuigde van lef en dat de functie van het 
stadsstrand werd versterkt.

Het plan is geïnspireerd op de vormgeving van strandhuizen en 
strandpaviljoens. De strandhuizen staan op palen en richten 
zich voornamelijk naar het stadsstrand. Onder de huizen, 
tussen de palen ontstaat een transparant horecapaviljoen. Het 
horecapaviljoen, met vlonders aan het stadsstrand versterkt de 
functie van de plek. De transparante gevels zorgen er voor dat 
het stadsstrand ook binnen voelbaar blijft. 

De huizen worden vanaf het stadsstrand ontsloten met diverse 
trappen. Boven het horecapaviljoen is een vlonderdek gemaakt 
om zo de verschillende huizen met elkaar te verbinden.  
De huizen staan versprongen ten opzichte van elkaar om de 
levendigheid en het spontane karakter van de plek te 
benadrukken. De voorgevels bestaan uit een groot wit frame, 
dat uitzicht biedt op het stadsstrand. Het frame contrasteert 
met de houten gevels van de zijkant en achterkant. Deze 
houten gevels zijn in 2 kleuren uitgevoerd, naturel bruin en 
bruinrood. Samen met de witte kaders zorgt dit voor een 
vrolijke strandbeleving.

De bewoners van de huizen krijgen uitzicht op een levendige 
plek, midden in het centrum van Veenendaal. De meeste 
huizen zijn loftachtig van opzet en bestaan uit 2 verdiepingen. 
De eerste verdieping is via het vlonderdek ook middels een lift 
bereikbaar. De tweede verdieping is bereikbaar met een open 
trap. Alle huizen hebben een balkon, vaak met uitzicht op het 
stadsstrand. In combinatie met het verhoogde vlonderdek 
zorgt dit ook bij de huizen voor een strandsfeer.

Met de strandhuizen en het strandpaviljoen ontstaat een 
unieke plek in Veenendaal. Door de wandvorming aan het 
Stadsstrand wordt een prachtige ruimte gemaakt die uitnodigt 
voor recreatief gebruik. En tegelijkertijd is deze plek daarmee 
ook definitief verankerd in het centrum van Veenendaal.

Jan Jacobs - Architect Mies Architectuur

[2] DownTown 
Thoomesplein

Het is alweer 2 jaar geleden dat DownTown, na een grondige 
verbouwing, zijn deuren voor het eerst opende. En inmiddels 
heeft het zich ontwikkeld in een gezellige, woonkamer voor de 
stad een echte plek van ontmoeting. Vanuit de filosofie van  
Ray Oldenburg, dat ontmoeting tussen mensen de 
samenleving mooier maakt, vormt DownTown een bruisende 
plek waar allerlei activiteiten plaats vinden. Juist de variatie in 
activiteiten onder één dak maakt het een unieke plek van 
Grand-café 1913 voor een drankje of lunch tot dagbesteding 
voor ouderen, de barbier, zaalverhuur voor bijeenkomsten en 
‘De winkel’ op de eerste verdieping waar u terecht kunt voor 
originele cadeaus je vindt het er allemaal.

Dit alles op de locatie waar zoals het jaartal in de gevel reeds 
doet vermoeden in 1913 werd begonnen met de bouw van de 
Pniëlkerk. Van 1914 tot 2008 heeft de Christelijk Gereformeerde 
gemeente hier huis gehad. Na een leegstand van 10 jaar besluit 
de gemeente Veenendaal te investeren in onder andere de 
gevel van het pand om op deze manier nieuwe kopers te 
interesseren. Door de betrokkenheid van de gemeente als 
mede-investeerder konden er ook aanvullende voorwaarden 
worden gesteld aan de toekomstige invulling. Niet alleen 
commercieel, maar vooral sociaal maatschappelijk. De plannen 
van de Basiliek voor DownTown om een plek te creëren waar 
mensen kunnen samenkomen en zich omgeven door anderen, 
bleken hier in naadloos aan te sluiten bij deze gedachte.  
Een gezamenlijke huiskamer in het hart van Veenendaal om  
te spelen, te werken en te ontspannen. 

De herinrichting van DownTown is van de hand van Architect 
Guido Bakker. In het ontwerp is slim gebruik gemaakt van de 
verdieping die de voormalige kerk al kenmerkte. Waar in het 
verleden dit in de vorm van galerijen was die allemaal uitkeken 
op de preekstoel. Hebben de galerijen in het ontwerp plaats 
gemaakt voor een atrium en vides. Daardoor komt het daglicht 
tot diep in het pand. 
De steeds veranderende ervaring die je hebt in het gebouw 
blijft steeds verrassen. Vanuit verschillende posities in het 
gebouw ervaar je de ruimte steeds weer op een andere manier. 
Dit maakt de ruimtelijke beleving divers en zorgt er voor 
verschillende activiteiten en behoeften plekken ontstaan.  
Zo zijn er bijvoorbeeld heerlijke hoekjes en zitjes gecreëerd  
om rustig een spelletje te doen of de krant te lezen. 

[3] Verlangen vieren
Thoomesplein & Keesstipplein

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 
kunstwerk bestaat dan ook uit twee kunstwerken, ieder op hun 
eigen plein. 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. 

foto MLh

 ontwerp: Mies Architectuur | impressie: Virtual Architecture

 ontwerp: Mies Architectuur | impressie: Virtual Architecture

foto MLh
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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. 

[4] De Twist & Denim
Brouwersgracht

Aan de Brouwersgracht worden een aantal nieuwe 
appartementencomplexen gerealiseerd met op de begane 
grond diverse commerciële ruimten. De Twist en Denim 
zijn onderdeel van het masterplan, zoals dit destijds door 
bureau Soeters van Eldonk voor de gemeente Veenendaal is 
gemaakt. Deze gebouwen verwijzen in vormgeving naar de 
grachtenpandarchitectuur zoals die elders in Nederland te 
vinden is. De grachtenwanden vormen samen een lint langs 
de Brouwersgracht. Door de wandvorming ontstaat een stoere 
stedelijke ruimte, met een gevarieerde architectuur. 
Bij het gebouw de Twist zijn de grachtenpanden per travee 
afleesbaar in vormgeving, kleur en materiaalgebruik. Doordat 
de wand met gevels ook nog knikt en de hoek om gaat ontstaat 
er vanuit de gracht een zeer gevarieerd beeld. Er ontstaat een 
stedelijke ruimte die organisch aanvoelt en aansluit op andere 
delen van de Brouwersgracht. De grachtenpanden hebben 
een zorgvuldige detaillering in baksteen. Er is gespeeld met 
verschillende maten en verbanden om elke gevel zijn eigen 
krachtige uitstraling te geven. Het gebouw de Twist wordt op 
dit moment bebouwd en in 2021 opgeleverd.

Met de bouw van Denim wordt in 2021 gestart. Dit gebouw 
vormt ook een doorlopende wand aan de Brouwersgracht. 
De hele wand is hier echter naar buiten gebogen, waardoor 
deze vanuit de Brouwergracht in stukjes zichtbaar wordt. 
De kromming zorgt voor een afwisselend beeld voor 
de voorbijganger. Hier is niet gekozen voor individuele 
grachtenpanden, maar voor een sterk verticaal geprofileerde 
gevel. Door deze gevel aan de bovenzijde te laten verspringen, 
wordt de verticaliteit nog eens extra aangezet. Op de kop, 
bij een entree van de Corridor wordt het gebouw beëindigd 
met een gebogen gebouwdeel. Deze dubbelhoge ruimte 
krijgt een commerciële functie, bijvoorbeeld in de horeca. 
Het gebouw heeft een krachtige baksteen architectuur in 1 
kleur. Door de gevel sterk te geleden met verticale, maar ook 
horizontale banden krijgt deze reliëf en karakter. De entree 
wordt benadrukt door daar nog extra detail in aan te brengen. 

Bij de hoger gelegen appartementen worden de balkons naar 
buiten geschoven en bekleed met baksteen waardoor deze 
sterk meedoen in de plasticiteit van de gevel.

Jan Jacobs - Architect Mies Architectuur

[5] Groen in de stad
Centrum Veenendaal

Nederland is nooit af. Dat is een bekende uitspraak bij 
ontwerpers en ruimtelijk professionals. Op grote en kleine 
schaal zijn er altijd plekken die we anders willen inrichten. Als 
(landschaps)architecten en stedebouwkundigen van steden, 
dorpen, gebouwen, parken en landschappen geven we vorm 
aan deze altijd veranderende behoeften en verlangens.  
Zo vinden we gezondheid en duurzaamheid steeds 
belangrijker, en daarom vinden we in Nederland bijvoorbeeld 
steeds meer fietspaden. De buien worden heviger en daarom 
hebben we onder andere op steeds meer plekken een 
hemelwaterriool, dat het water laat infiltreren zodat het niet 
onnodig naar de zuivering hoeft. Dat scheel energie en de 
capaciteit van de zuivering hoeft niet uitgebreid te worden.  
En we vinden het belangrijk dat we van de fossiele brandstoffen 
afgaan en zijn we bezig meer natuurlijke energiebronnen aan te 
wenden. Besparen van energie is hierin minstens zo belangrijk.  
De afgelopen decennia is er in dit kader steeds meer bekend 
geworden over het belang van samenwerken met de natuur. 
We zijn haar afgelopen decennia in Nederland een beetje 
vergeten, voorzichtig uitgedrukt. De industriële revolutie 
bracht ons veel, maar dat heeft ook een keerzijde.  
Samenwerken met de natuur gaat in de basis over het goed 
verzorgen van bodem, water, planten en dieren en de lucht. 
Om zo de natuur in staat te stellen zelf gezond te blijven en óns 
een fijne leefomgeving te geven.  
Als Veenendaal boffen we enorm! We hebben de Utrechtse 
Heuvelrug, het Binnenveld en de Rijn met haar uiterwaarden. 
Deze (natuur)gebieden proberen we steeds gezonder te maken. 
Ook dichterbij, in onze wijken, is het fijn om gezonde natuur te 
hebben en te beleven. Zo kunnen bloemrijke borders en 
bomen zorgen voor minder wateroverlast in een gebied met 
veel verharding en daken. In de zomer zorgen bomen voor 
verkoeling. En natuur, hoe groot of klein ook, kan helpen bij de 
geestelijke en fysieke gezondheid van mensen. We vinden 
natuur in de woonomgeving over het algemeen fijn. Bovendien 
zorgt meer biodiversiteit (verschillende soorten dieren en 
planten bij elkaar) ook voor het terug dringen van plagen, zoals 
de eikenprocessierups. Het is dus belangrijk om een goede 

balans te krijgen in de soorten natuur en dat dat overal in enige 
mate aanwezig is.  
 
In het centrum van Veenendaal wordt ook gezocht naar 
manieren om te vergroenen, zoals we dat noemen. Het goed 
verzorgen van bestaande bomen, parken, plantsoenen en 
waterpartijen is de eerste winst. Daarnaast zoeken we plekken 
waar we meer natuur in de stad kunnen maken. Dat gaat altijd 
gepaard met een goed zoeken naar waar het kan en waar niet. 
Verkeer, kabels en leidingen in de grond, evenementen, ruimte 
voor hulpdiensten en de wens voor terrassen (zeker in corona-
tijd) geven randvoorwaarden mee. En de ruimte die er dan 
gevonden wordt, willen we fraai ontwerpen, zodat het er 
logisch en mooi uit kan gaan zien en het ook beheerd kan 
worden. 
Misschien hebt u het groen op het Zwaaiplein al gezien. 
Rondom de kiosk en bij de beuk voor Turkesteen zijn 
bloemborders gemaakt, die de komende jaren gaan uitgroeien. 
Bij de rotonde zijn, waar kan, borders gemaakt. Fraai voor het 
oog, het ordent de ruimte en de regen kan hier goed naar de 
bodem zakken. Ook de verhoogde borders op het 
Scheepjeshofplein staan er deze zomer groots en bloeiend bij. 
Het is een plaatje om naar te kijken!

Ook het Raadhuisplein wordt de komende tijd aanpast. Een 
deel van het bordes krijgt een groenperk en rondom de 
bestaande berken komen nieuwe borders met bloeiende 
planten. Minder steen, meer groen, minder hitte, meer 
infiltratie, een meer natuurlijkere, parkachtige omgeving om 
elkaar te ontmoeten én een mooie plek voor de trouwstoet! 
Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de hulpdiensten, voor de 
terrassen, voor de kerstboom en voor het fietsparkeren.  
Het is een mooie uitdaging om een zo goed mogelijk plan te 
maken, waarin veel wensen én kwaliteiten plek krijgen. 
We kunnen als mensen bijna alles maken (en breken). Dat 
brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Als we goed 
voor de natuur zorgen, kan zij voor zichzelf én voor ons zorgen. 

Eveline de Kock – Landschapsarchitect bij Ruimte Atelier

[6] Gedenkstenen 
Duivenweide

Langs het wandel en fietspad aan de Duivenweide zijn in de 
keermuur, tussen het centrum en het valleikanaal, verschillende 
gedenkstenen geplaatst.

In het midden van de jaren’80 is de witte plaquette voor 
omgekomen NVV-leden in de gemeente Veenendaal naar deze 
locatie verplaatst vanuit het voormalige vakbondsgebouw aan 
de tuinstraat. De vier leden van het NVV zijn allen om 
verschillende redenen en onder verschillende omstandigheden 
om het leven gekomen. Van het gewapende verzet en het 
bieden van hulp op verschillende manieren tot 
burgerslachtoffer.

In 1988 is er een tweede gedenksteen onthuld in de keermuur. 
De Gedenksteen voor de joodse slachtoffers in de Tweede 
Wereldoorlog. 

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 
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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. 

Het meest recente plaquette aan de Duivenweide is van 
Amnesty International en herinnert ons aan de noodzaak van 
het herdenken. Ook vandaag nog worden mensenrechten 
geschonden. 

[7] Gedenkpark 
‘De oude begraafplaats 
van 1829’
Kostverloren/Weverij

Sinds ruim 30 jaar is ook Gedenkpark ‘De Oude Begraafplaats 
van 1829’ (te vinden tussen Kostverloren, Molenstraat en 
Weverij) een gemeentelijk monument. Het park is dagelijks 
geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 
Op zaterdag 11 september zijn tussen 10.00 en 16.00 uur een 
aantal Vrienden van de Oude Begraafplaats aanwezig die meer 
kunnen vertellen over deze dodenakker, waar vanaf 1829 zo’n 
6.500 mensen ter aarde zijn besteld. De stoffelijke resten 
(botten) van al deze doden bevinden zich nog steeds onder de 
grond. 

Vorig jaar zomer constateerden enkele bezorgde plaatsgenoten 
dat de Oude Begraafplaats er niet best bij lag. Er was sprake van 
fors achterstallig onderhoud. Reden om de koppen bij elkaar te 
steken en over te gaan tot oprichting van de ‘Vrienden van 
Gedenkpark de Oude Begraafplaats van 1829’. Doel: ervoor te 
zorgen dat alles er weer netjes bij zou komen te liggen en dat 
er meer bekendheid zou komen voor deze fraaie maar soms 
ook wat vergeten plek. 

Werkgroep:
Sindsdien zijn ca. 10 vrijwilligers aan de slag gegaan om de 
Oude Begraafplaats weer in ere te herstellen. Inmiddels zijn 
deze ‘Vrienden van Gedenkpark de Oude Begraafplaats van 
1829’ om praktische redenen een werkgroep geworden van de 
Historische Vereniging Oud Veenendaal. Met de gemeente is 
overeengekomen dat het groen- en grafonderhoud voortaan 
door de vrijwilligers wordt gedaan. De gemeente geeft in ruil 
daarvoor een jaarlijkse financiële bijdrage voor de te maken 
kosten, die zij weer terugverdient doordat de gemeentelijke 

uitgaven voor het onderhoud (uren, materialen e.d.) een stuk 
lager worden. 

Wie nu rondloopt op de Oude Begraafplaats zal zien dat alles er 
inmiddels weer een stuk netter bij ligt. De grafstenen zijn 
schoongemaakt, de paden zijn weer toegankelijk , de gazons 
gemaaid en de bankjes staan weer strak in de verf. Ook de 
vindbaarheid van de Oude Begraafplaats is verbeterd door 
enkele nieuwe toegangsborden te plaatsen. Zo heeft deze 
historische plek (zo’n 6.000 m2 groot) weer haar functie terug, 
niet alleen als gedenkpark, maar ook als verblijfs- en 
wandelparkje. 

Onhygienisch: 
De begraafplaats is in 1829 door de gemeente aangelegd aan 
wat toentertijd de rand was van het dorp. De aanleg van nieuwe 
begraafplaatsen buiten de bebouwde kom werd destijds door 
de landelijke overheid verplicht gesteld omdat het begraven 
rond en vooral in kerken als ‘onhygiënisch’ werd gezien. Tot 1829 
werden alle Veenendalers begraven in en op het kerkhof 
rondom de Oude Kerk, dat deels op het huidige marktplein was 
gelegen. Toen dit ‘kerkhof’ geruimd moest worden is het 
grootste deel van de toen aanwezige stoffelijke resten uit de 
eeuwen daarvoor overgebracht naar de destijds geheel nieuwe 
begraafplaats aan het eind van de weg ‘Achter de Kerk’. 

Een eeuw later was de Oude Begraafplaats vol, reden voor de 
gemeente om een nieuwe begraafplaats (‘De Munnikenhof’) 
aan te leggen. Het eerste graf werd daar in 1917 uitgegeven. 
Op de Oude Begraafplaats vonden in de decennia daarna 
alleen nog ‘bijzettingen’ plaats. Na 1945 werd de begraafplaats 
definitief gesloten. Aan onderhoud werd daarna niets meer 
gedaan, zodat deze dodenakker in de loop der jaren een nogal 
spookachtig karakter kreeg. 

1986: Gedenk- en Wandelpark:
In 1986 besloot de gemeente de begraafplaats om te vormen 
tot een gedenk- en wandelpark, met een fraai hek er omheen. 
Hierbij ging men achteraf bezien nogal drastisch te werk:  
van de ruim 100 aanwezige grafplaten werd de helft afgevoerd 
naar een stortplaats. De rest werd bewaard. Wie meer wil weten 
over de Oude Begraafplaats kan terecht op de website:  
www.oudebegraafplaatsveenendaal.nl. Daar is van alles te 
lezen over de geschiedenis van de begraafplaats en over de 
doden van lang geleden. 

Op 11 september tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er vrijwilligers 
aanwezig op het Gedenkpark om u mee te nemen in de 
verhalen van deze bijzondere plek.

Henk Roor - Namens de Vrienden van  
‘Gedenkpark de Oude Begraafplaats van 1829’
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[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. 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 2021 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] 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 al weer 87 jaar lang heeft gedient. De Historische 
vereniging Oud Veenendaal heeft zich ingezet voor behoud 

van de voormalige kerk en alle verhalen die hieraan verbonden 
zijn. Op zaterdag 11 september zal hier dan ook de 
stadswandeling met Jaap Pilon om 10.00 uur vertrekken.

In de tweede helft van 2021 wordt er begonnen de renovatie 
van het vervallen van dit historisch bezien belangrijke pand. 
Het kerkje en de tuin er omheen, zal een metamorfose 
ondergaan. Het Dominee Riekelhof, zoals het intiem en 
kleinschalige hofje zal gaan heten, biedt straks ruimte aan  
19 jongere mensen met een licht-verstandelijke beperking, met 
begeleiding van zorgorganisatie Reinaerde. In het voormalige 
kerkje wordt hierbij voorzien in 3 studio’s en 
gemeenschappelijke ruimten. 

Behoud en noodzakelijk herstel met handhaving van de 
authentieke beeldkwaliteit is hierbij uitgangspunt geweest.  
De schaalopzet en karakteristiek van de bebouwing zorgt voor 
gewenste eenvoud en rust in het plangebiedje, die past bij de 
wensen van de cliënten. Waarbij de permanente begeleiding 
wordt aangeboden in hun eigen appartement of studio. 

Zo wordt er nieuw leven ingeblazen in het kerkje uit 1864 en 
vormt het Dominee Riekelhof straks een unieke plek in 
Veenendaal en een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van  
de plek.

 ontwerp: Huibers van Weelden Architecten | visuals: Virtual Architecture

foto MLh

collectie gemeentearchief Veenendaal, 1915
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[10] 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 
in 1911 (eerst) een vervangende ronde stenen stellingmolen 
gebouwd en deze werd “De Nieuwe Molen” genoemd. 
De familie Van Eden is vanaf ongeveer 1630 eigenaar van deze 
molen. 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.

[11] 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 
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 is 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. 

[12] 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. 

foto HVOV

foto MLh

foto MLh
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Ons team bestaat uit ambitieuze 
professionals met een passie voor 
architectuur, die samen garant staan 
voor een zeer hoge kwaliteit én een 
persoonlijke aanpak. Niet alleen een 
uniek ontwerp voor een mooi gebouw, 
maar zeker ook het proces - met u 
als opdrachtgever - staat daarin bij 
ons centraal. Huibers van Weelden 
betekent een mix van veel ervaring 
gecombineerd met verrassende en 
eigentijdse ontwerp ideeën. U kunt 
erop vertrouwen dat uw wensen bij 
ons in een optimale beleving zullen 
resulteren.

U bent van harte welkom om kennis 
met ons te maken. Wij ontmoeten u 
graag in ons kantoor, wat zich bevindt 
in de voormalige Sigarenfabriek aan de 
Kerkewijk 65 in Veenendaal.

www.huibersvanweelden.nl

E: info@huibersvanweelden.nl

T: 0318 - 522324

HUIBERS VAN WEELDEN
ARCHITECTEN

Turbinestraat 8m
3903 LW Veenendaal
T: 0318 507010

www.schuurkampbouw.nl
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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. In 2017 is 
kerk herbestemd voor 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.

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.

[13] Katholieke 
begraafplaats
Nieuweweg Noord

Bij de St. Willibrorduskerk werd in 1884 ook een perceel 
geschikt gemaakt voor begravingen. De begraafplaats lag dicht 
bij de rooms-katholieke buurtschap die zich hier gevormd had. 

De begraafplaats is nog steeds te bezoeken aan het einde 
van de Nieuweweg, richting de spoorlijn Utrecht-Arnhem, 
aan de overzijde van de weg ten opzichte van de voormalige 
katholieke kerk. De langwerpige begraafplaats wordt omringd 
door een beukenhaag en bij de ingang is nog steeds het 
toentertijd verplichte lijken- en baarhuisje herkenbaar.

Op de begraafplaats zijn ook enkele graven te vinden van 
Belgische vluchtelingen die tijdens de eerste wereldoorlog in 
Veenendaal (1500) en Ede (5000) waren ondergebracht. Voor de 
sterfgevallen onder de vluchtelingen deden beide gemeenten 
een beroep op de St. Willibrordus parochie, toen nog gelegen 
in Renswoude. Omdat zowel Veenendaal als Ede niet beschikte 
over geweide grond om de, van Rooms Katholieke afkomst 
zijnde, Belgen te kunnen begraven.

Rondleidingen op 11 september om 11.00 & 12.00 uur.

[14] Fort aan de Buursteeg
Buursteeg 2

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 spoor-
lijn 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.

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. 

[15] de werken aan de 
Roode Haan
Slaperdijk

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.

foto MLh

foto MLh

foto MLh
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- De Start van de route is bij het Stadsstrand [1] en Down 
Town [2] aan de Brouwersgracht. 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. Het kunstwerk ‘verlangen vieren’ [3] 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. 

- Vandaar wandelen of fietsen we in zuidelijke richting langs 
de nieuwe ontwikkelingen van de Twist en Denim [4] naar 
het Raadhuisplein [5] en steken deze over (rechts houden) 
naar de Raadhuisstraat RA bij kruising RA de Kerkewijk op en 
voor De Korenbeurs LA het fietspad volgen. Rechts ziet u de 

gedenkstenen aan de Duivenweide [6] na ongeveer 150 
meter RA het omhoog lopende fietspad volgen. Aan het einde 
van het fietspad RA de Weverij volgen aan de overzijde ziet u 
het Gedenkpark oude begraafplaats [7]. 

- De route vervolgt zich vanaf het Gedenkpark oude 
begraafplaats RA de Achterkerkstraat in. Aan het einde van 
de weg ligt rechts de Oude Kerk [8], de route gaat LA de 
Fluiterstraat af, deze loopt LA over in Zandstraat. U passeert 
hier op nummer 37 de voormalige Eben Haëzer kerk [9], 
het is een verscholen plekje maar vanaf de weg kunt u het 
voormalige kerkgebouw mooi waarnemen. 

- Als we de route vervolgen over de Zandstraat 
gaan we bij de rotonde RA de Weverij op aan 
uw linkerhand verschijnt de Nieuwe Molen 
hier steken we over LA de Nieuweweg in. 
Rechts passeert u de Nieuwe Molen [10] 
en aan de andere zijde van de straat het 
woningbouwblok de Engelse Stad even 
later langs de Nieuweweg ziet u aan uw linker 
hand molen De Vriendschap [11], waar u van 
harte welkom bent in de spiksplinternieuwe 
molenwinkel en de activiteiten die daar 
plaatsvinden. 

- We vervolgen onze weg op de Nieuweweg 
richting Grote Beer, bij verkeerslichten 
oversteken dan LA, bij rondweg West RA. 
Onder A12 door langs Mac Donalds bij 
verkeerslichten oversteken RD links langs de 
weg staat de voormalige rooms katholieke 
St Willibrorduskerk [12] RD rechts passeert 
u de Katholieke begraafplaats [13] RD 
door fietstunnel RA en weer RA langs het 
spoor u passeert Fort aan de Buursteeg [14] 
Knooppuntroute 99 aanhouden, het spoor 
over langs de Linie van de Jufferswijk, aan 
het einde van de weg LA (Kooiweg) onder 
de A12 door de Kooiweg blijven volgen, u 
passeerd de Rode Haan [15] en komt zo op de 
Slaperdijk, links hiervan zal de Turfweide [16] 
gerealiseerd worden.

- Op de Slaperdijk gaat de route bij knooppunt 
48 LA de dijk af en het Ruisseveen op, de 
kruisingen oversteken RD tot aan bocht bij 
de Grift RA het fietspad volgen en voor het 
onlangs gerenoveerde Winkelcentrum De 
Ellekoot [17] LA de Hoornzwaluw volgen aan 
het einde van de weg LA de Wiekslag in. 

- Vervolgens RA de Verlengde Sportlaan in 
en RD door tunnel Sportlaan en RD over de 
Kanaalweg. Bij de Kastanjelaan RA deze gaat 
over in Stationssingel. LA de Lindelaan in en u 
passeert de voormalige Sola Fide kerk [18].

- De route gaat verder over de Lindelaan 
bij de Kanaalweg RA. Aan het einde van de 
Kanaalweg komt u langs de Brugkerk [19]. Ga 
vervolgens RA voor de kerk langs de Kerkewijk 
in. Blijf deze volgen tot aan spoorweg LA 
richting Parallelweg, hier passeren we De 
Prilhof [20]. Bij Ambachtstraat/Boslaan RD de 
Parallelweg blijven volgen langs de Joodse 
Begraafplaats [21].

- We vervolgen onze weg tot aan 
Groeneveldselaan en gaan LA Smalle Zijde 
oversteken en RD de Groeneveldselaan volgen 
hier passeerd u de voormalige SKF Fabriek 
[22]. Bij verkeerslichten oversteken en RD 
Groeneveldselaan blijven volgen langs het te 
revitaliseren Stadspark [23]. 

- Onder de tunnel door en gelijk LA, dit 
fietspad is het begint van de Valleistraat. 
Bij fietsverkeerslicht oversteken en na 

Kazemat S7 [24] de Valleistraat blijven volgen tot Gilbert van 
Schoonbekestraat/Kleine Beer RA de Kleine Beer volgen en bij 
rotonde LA de Vijgendam in. 

- De route brengt u over de Vijgendam naar het Paul Heijhof dat 
aan de rechterzijde aan de weg is gelegen. Hier bevindt zich de 
voormalige PHV Fabriek [25].

- Vervolgt u de route over de Vijgendam RD dan komt u op 
het het Zwaaiplein [26] daar waar de aak op het dak van het 
vispaviljoen de plek symboliseert waar in het verleden de aken 
op een kruispunt van waterwegen zwaaiden (keerde) ligt het 
eindpunt van onze route.

LA = linksaf   RA = rechtsaf   RD = rechtdoor 

  7

  9

  12

 

  10

  25
  17

  21

  19  18

  23

  6

  8

  4

 13

  3

  14

  1

  2

  5

  11

  15

  16

  20

  22

  24

  7

  9

  10

  25

  19
  18

  6   8

  4

  3  1

  2

  5

  11

  26

  26

13

Fiets- en 
Wandelroute
‘Mijn huis is jouw huis’
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De Historisch Vereniging Oud Veenendaal werd in 1985 opgericht en bestaat dit 
jaar al weer 36 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. Of meldt je aan als 
het je leuk lijkt als vrijwillliger mee te werken aan een van de activiteiten die we 
organiseren.

www.oudveenendaal.nl www.architectuurcentrumveenendaal.nl
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DE CULTUURFABRIEK

Kees Stipplein 74 - 78  Veenendaal
www.cultuurfabriek-veenendaal.nl

0318 - 58 26 69 

IN DE CULTUURFABRIEK
Kom langs en geniet van een prachtige omgeving die alle ruimte biedt 
voor persoonlijke en gezamenlijke groei en bloei. In De Cultuurfabriek 
vind je: Museum Veenendaal, de Bibliotheek en het FabLab, de VVV 
Stadswinkel, Kunstuitleen Veenendaal, Historische Vereniging Oud 
Veenendaal en sinds kort ook Grand Café Blàài. Loop gerust eens 
binnen en ontdek al het moois dat De Cultuurfabriek te bieden heeft!

Veenendaal B l à à

i

G
rand café

20 21
.

Op de plek waar ooit de Hollandia Wolfabriek stond, in het hart van 
Veenendaal, staat De Cultuurfabriek. Hoewel het gebouw nu een 
moderne functie vervult, is de link naar de oorsprong nooit ver weg. 
O.a. het kleurige breimotief van het metselwerk en het gevelkunstwerk 
bestaande uit woorden, zijn verwijzingen naar de textielgeschiedenis.

14 C E N T R U M

V E E N E N D A A L

ARCHITECTUUR

ww
w.
arc
hit
ec
tuu
rce
ntr
um
ve
en
en
da
al.
nl

C E N T R U M

V E E N E N D A A L

ARCHITECTUUR

ww
w.
arc
hit
ec
tuu
rce
ntr
um
ve
en
en
da
al.
nl



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.

[16] de Turfweide
Slaperdijk

De stichting Gilbert van Schoonbeke heeft het initiatief 
ontwikkeld om in het voorjaar van 2019 een projectprijsvraag 
te organiseren en uit te schrijven waarbij een duurzame 
ontwikkeling wordt nagestreefd in een gebiedsdeel aan de 

noordwestzijde van Veenendaal (gebied Slaperdijk e.o.) 
Bureau Omgeving uit Antwerpen-Berchem heeft deze 
projectprijsvraag – beoordeeld door een breed en vakkundig 
samengestelde jury – met het ontwerp van de Turfweide 
gewonnen. Het plan wordt inhoudelijk en ambtelijk 
ondersteund door de gemeente Veenendaal. Het Waterschap 
Vallei en Veluwe en de buurt is betrokken bij de verdere 
invulling. 
Stichting “De Turfweide Veenendaal” heeft het realiseren en 
beheren van dit prachtige plan op zich genomen.
IVN Veenendaal-Rhenen ; het Regionaal Bureau voor Toerisme 
en Cultuur & Onderwijs van gemeente Veenendaal hebben een 
ondersteuningsverklaring opgesteld en ondertekend welke 
uiteindelijk mede heeft geleid tot het toekennen een Europese 
landbouwsubsidie (Leader) voor dit bijzondere project.
De provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal dragen 
daarin tevens bij.

Visie:
“Ons verhaal voorziet de toekomst”
Turfweide draagt het DNA van Veenendaal. Het afgraven 
van Veen - Veen & Daal - turfontginning is onze oorsprong. 
Het geeft het historisch belang van Veenendaal en onze 
gezamenlijke grond letterlijk en figuurlijk op een artistieke en 
ecologische manier weer. Turfweide laat onze verbinding zien 
als inwoners van Veenendaal, waar onze gezamenlijke identiteit 
ligt. Daarbij is het belangrijk om voor de toekomst aan te sturen 
op meer biodiversiteit en groen. Het belang van investeren in 
groen is op dit moment evident.  
Groen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst 
van onze kinderen. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid 
bij Veenendaal, en zal ons verhaal ook het verhaal van onze 
kinderen worden. 
 
Turfweide is een duurzaam initiatie ; het verbindt inwoners van 
Veenendaal met elkaar en anderen. We sluiten hierbij aan bij 
de heldere kernvisie van de gemeente: Aantrekkelijk wonen en 
werken in een innovatieve topregio met een sterke regionale 
binding.

Doel:
Het realiseren en beheren van een natuurlijk landschapswerk, 
waar de geschiedenis van Veenendaal tot uiting komt met een 
rijke en diverse natuurontwikkeling met als onderliggende 
doelen:
• Natuur- en landschapseducatie voor leerlingen uit basis 

en voortgezet onderwijs door gidsen IVN Veenendaal in 
samenwerking met School en Cultuur Veenendaal. 

• Bewustwording van de waarde van natuur (groen en 
blauw) voor leefbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. 

• Beschutte plek (Kijkhut) in terrein voor observatie en educatie.
• Stimulans voor omwonenden en vrijwilligers en betrekken 

van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, om 
mee te helpen aan inrichting, onderhoud en beheer van 
groen in eigen buurt.

• Mogelijkheid voor recreatie in samenhang met kano/ 
turfaakroute Gilbert van Schoonbekergrift/ Bisschop 
Davidsgrift (Wageningen/ Veenendaal/ Amersfoort) en het 
werk aan de Roode Haan.

De stichting verwerft middelen uit subsidies, donaties van 
bedrijven, instellingen en particulieren.
U kunt ook ‘vriend’ worden van onze stichting en zo een 
bijdrage leveren aan de unieke geschiedenis & beleving van 
Veenendaal.

voor meer informatie kunt u terecht op www.turfweide.nl

J. Huibers – voorzitter Stichting Turfweide Veenendaal
M. Kaijen - secretaris Stichting Turfweide Veenendaal
S. Lucassen - penningmeester Stichting Turfweide Veenendaal

[17] De Ellekoot
Veenslag

Winkelcentrum De Ellekoot ondergaat sinds januari 2021 
een grootschalige renovatie. De renovatie omvat naast de 
herinrichting van de openbare ruimte ook de vernieuwing van 
de gevels in het winkelgebied en verschillende uitbreidingen. 
Na deze renovatie, die in de loop van 2022 zal zijn afgerond, is 
het winkelcentrum weer ‘fris, hip en eigentijds’. 

SUM architecten tekende voor het ontwerp van de renovatie 
van het in 1982 gerealiseerde buurtwinkelcentrum. De plannen 
van de architect bestaan uit een herontwerp van de volledige 
winkelplint. Zowel de winkelpuien als de luifels worden 
vervangen. Door het ontwerp van de nieuwe luifels zullen de 
winkelgevels meer hoogte krijgen en zal het winkelcentrum 
ook ruimtelijker aanvoelen. Daarnaast is er binnen de plannen 
gezocht naar – en plek gevonden voor - de uitbreiding van 
verschillende winkelpanden. De gedateerde uitstraling van het 
buurtwinkelcentrum maakt hiermee plaats voor een moderne 
en eigentijdse leisure architectuur. 

foto MLh

 ontwerp: OMGEVING landscape architecture . urbanism

ontwerp: SUM  architecten
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De renovatie van de winkelgevels is voor de gemeente 
Veenendaal ook aanleiding om de openbare ruimte in en om 
het winkelcentrum opnieuw in te richten. Enerzijds geeft dit 
functioneel invulling aan eigentijdse vraagstukken zoals de 
waterbergingsopgave of vernieuwde logistieke eisen aan 
het laden en lossen van de supermarkt. Anderzijds geeft dit 
aanleiding om ook de ruimtelijke- en verblijfskwaliteit in het 
winkelcentrum te verbeteren. In de herinrichting zal dit zich 
uitten door de vergroening van de openbare ruimte en een 
inrichting waarbij verblijven en ontmoeten aangemoedigd 
wordt. Zo zal het centrale plein ingericht worden als een 
kwalitatief verblijfs- en ontmoetingsgebied. 
De planvorming rond de renovatie van De Ellekoot vond 
niet alleen plaats achter gesloten deuren. Als onderdeel van 
meedoen in Veenendaal is aan de inwoners, ondernemers 
en organisaties om hun participatie gevraagd. Zo konden 
betrokkenen maar ook geïnteresseerden mee denken en 
werken aan de planvorming in hun omgeving.

[18] Voormalige  
Sola Fide kerk
Eikenlaan 5

De voormalige Sola Fide kerk aan de Eikenlaan werd in 1951 in 
gebruik 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 plaatsgevonden. 
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 
Evangelisatievereniging 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.

 Sinds de zomer van 2019 niet meer in gebruik is als kerk, 
hiermee stopt het verhaal van dit multifunctionele gebouw 
echter niet. Eind 2020 opende het gebouw zijn deuren weer na 
een flinke verbouwing. Het gebouw wordt gebruikt door The 
Power Community, zij zijn een personal training, small group en 
coaching studio voor ambitieuze en ondernemende mensen. 

Met hun unieke concept wordt gewerkt aan de balans op de 
pijlers Body, Being, Balance en Business. Met gelijkgestemden 
wordt op een vast moment in de week getraind om de basis 
te leggen voor een krachtig lijf. Met speciaal ontwikkelde 
programma’s wordt gecoacht om doelen te stellen op alle vier 
de pijlers en om je ‘ongezonde’ patronen en gewoontes te 
doorbreken. Met de TPC Businessclub worden ondernemers 
ook op zakelijk gebied met elkaar verbonden.

Op 11 september 2021 tussen 12.00 en 16.00 bent u van harte 
welkom een kijkje te komen nemen in de voormalige kerk. 

[19] de 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 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. 

foto gemeentearchief Veenendaal

foto MLh

foto MLh

Juridische dienstverlening van al uw zaken 
op het gebied van:

• Huurrecht
• Arbeidsrecht
• Sociaal zekerheidsrecht

Mr. J.A. van Ham

Stationstraat 51c
3905 JH Veenendaal

www.janvanham.nl
info@janvanham.nl

T. 0318-727840
M. 06-22973755

Postbus 965
3900 AZ Veenendaal
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 - op maat zagen -

- StRaLen en/oF
pRImeRen -

Balkstaal Stafstaal platen Kokers & 
buizen

aLLe mateRIaLen KUnnen WoRDen geLeVeRD 
met een 3.1 CeRtIFICaat,100%

tRaCeeRBaaRHeID gegaRanDeeRDHeuvelman Staalhandel BV - www.heuvelman.com

- Hea - HeB - Hem - Unp - Upe - Ipe - Inp

Balkstaal op voorraad tot 25 meter lengte:

Kwaliteiten op voorraad:

- S235JR - S275JR - S355J2-
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[20] de Prilhof
Parallelweg 15

De Prilhof wordt gekarakteriseerd door 9 arbeiderswoningen 
uit 1910 aan de Parallelweg. Begin jaren ‘90 zijn er aan de 
achterzijde van de arbeiderswoningen nog 4 woningen 
gebouwd en gezamenlijk vormen, deze in totaal 13 woningen 
De Prilhof. Aan de achterzijde waar de tuinen elkaar raken 
vormt de gemeenschappelijke tuin het groene hart van dit hofje.

De gemeentelijke monumenten aan de Parallelweg bestaand 
uit een bouwlaag met een schildkap en worden gekenmerkt 
door het strakke ritme. De voor en zijgevels zijn hierbij 
opgetrokken in metselwerk en de achtergevel is voorzien van 
stucwerk. 
Het strakke ritme in het voorkomen van het bouwblok wordt 
bepaald door de regelmatige verdeling van de dakkapellen, 
vensters en de entreeportieken. De iets verdiept liggende 
entreeportieken, zorgt voor een aansprekende dynamiek 
in de verder strenge en ingetogen gevel. De entrees van de 
hoekpanden die wel in het gevelvlak liggen en de schuin 
weglopende gevel richting Zuivelstraat zorgen voor een 
subtiele beëindiging van het blok arbeiderswoningen en voor 
op deze manier voor een sterke eenheid.

[21] Joodse begraafplaats
Parallelweg 63

De joodse begraafplaats is een belangrijke plek die de 
aanwezigheid van het joodse leven in Veenendaal laat zien. 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. 

De serene plek aan de Parallelweg met 21 graven wordt 
vandaag de dag onderhouden door een groepje vrijwilligers. 
Het Metaheerhuis ofwel 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 mede 
door de inzet van de vrijwilligers en steun van het NIG Utrecht 
schot in komt. Om de renovatie haalbaar te maken is men nog 
opzoek naar donaties. Eventuele giften kunt u storten op giro 
NL20INGB0000009845 t.n.v. Nederlands-Israëlitische Gemeente 
Utrecht, o.v.v. Renovatie Metaheerhuis Veenendaal. 

Op zondag 12 september is de begraafplaats te bezoeken 
tussen 14:00-16:00 en vertellen de vrijwillgers u over de graven 
en joodse rituelen (voor mannen ouder dan 12jaar is een 
hoofddeksel verplicht bij het betreden van de begraafplaats).

[22] S.K.F. gebouw
Wageningselaan

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. 

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 voorstelde. Het pand is 
ontworpen in een naoorlogs modernisme, met strakke vormen 
en een functionalistisch gedachtegoed. Een accent in het 
ontwerp waren hierbij de glas in lood ramen de hoofdtrap en in 
de directiekantine. De drie ramen, vandaag de dag onderdeel 
van de collectie van Museum Veenendaal (en daar te zien), 
verbeelden op fraaie wijze ‘de grote verspreidheid van SKF over 
de gehele wereld’. 

De fabriek, is ontworpen met een hal met shedkappen 
(voorgespannen beton) op het noorden om een gelijkmatige 
goede verlichting te verkrijgen op de werkvloer met uitsluiting 
van direct zonlicht, aansluitend is het magazijn ontworpen met 
gewone lichtkappen, hier was de lichtinval immers minder van 
belang. Zowel de fabriekshal als het magazijn worden aan de 
westzijde geflankeerd door een vleugel van twee verdiepingen, 
waar de werkplaatsen, magazijn, kantine en wasruimten 
waren ondergebracht. Aan de noordzijde is de voormalige 
kantoorvleugel van eveneens twee verdiepingen gesitueerd. 
De positie van deze vleugels is hierbij geen toeval, zo is de 

opzet van de plattegrond en constructie er op gericht geweest 
de fabriek in twee richtingen uit te kunnen breiden.

Ook al is de Kogellagerfabriek vertrokken uit Veenendaal, 
de geschiedenis leeft voort in de sportverenigingen die zijn 
gesticht door het personeel van de fabriek. Zoals de SKF 
korfbalvereniging opgericht in 1955 door het personeel. Tot 
de verhuizing naar de huidige locatie begin jaren 90 speelden 
de korfballers hun wedstrijden pal naast de fabriek aan de 
Wageningselaan. 
Ook de Tafeltennisvereniging SKF komt, zoals de naam al doet 
vermoeden voort uit een initiatief van de medewerkers van de 
SKF fabriek. De vereniging werd opgericht in 1949 en voert als 
één van de grootste tafeltennisverenigingen van Nederland 
sinds 1969, na een fusie tussen twee verenigingen Climax en 
tafeltennisvereniging SKF Kogellagerfabriek, de naam SKF. 

[23] Stadspark
Groeneveldselaan

In 2016 is onder de vlag van “Het Stadslab” een eerste schets 
gemaakt voor een nieuw Stadspark. Er waren toen al signalen 
dat het Stadspark wel een facelift kon gebruiken. Het 

foto MLh

foto MLh

foto avidrome luchtfotografie, Lelystad
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 Onafhankelijk advies
 Goed verzekerd

 Lagere maandlasten

www.groene-huis.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal    
0318 - 55 32 32

 Maatwerk advies
 Eigen montage

 Topkwaliteit

www.suntechenergy.nl

Arsenaal 6 | Veenendaal
0318 - 25 34 42

 Aankoop en verkoop
 Waardebepaling
 Planontwikkeling

www.ginkelbemmelen.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 52 99 19

HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN HET IS TIJD VOOR ZONNEPANELEN!HET IS TIJD VOOR ZONNEPANELEN!

Wij zijn Okkerreclame!
Creatief, vol ideeën, flexibel en 
alles is mogelijk. Benieuwd 
wat wij voor jou of jouw bedrijf 
kunnen betekenen? 

Kijk eens op www.okker.nl
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uitgangspunt hierbij was; een eigentijds park ontwerpen dat 
voor veel gebruikersgroepen functioneel zou zijn. In 2019 heeft 
de gemeenteraad opdracht gegeven een visie te laten 
ontwikkelen voor het Stadspark. Doel was om samen met 
inwoners na te denken over hoe het Stadspark, de Surfvijver en 
omgeving beter tot haar recht kan komen. De gemeente heeft 
dit project in co-creatie met stakeholders opgepakt. Dit waren 
o.a. buurtbewoners, partijen die professioneel betrokken zijn 
bij het park zoals Hugo’s, Sportservice, de skaters, 
hengelsportvereniging “de Rietvoorn” en inwoners van 
Veenendaal. 

Op basis van alle wensen en ideeën van stakeholders zijn drie 
schetsen gemaakt. De thema’s waren; natuur, sport en 
evenementen. Deze schetsen zijn vervolgens voorgelegd aan 
de klankbordgroep, een vertegenwoordiging van alle 
stakeholders. Met behulp van hun input is er een vierde schets 
gemaakt waarin de gemaakt op- en aanmerkingen voor een 
groot gedeelte zijn verwerkt. Belangrijk punt in deze laatste 
schets is dat de zogenoemde Surfvijver en het Stadspark 
alsmede de sportvelden als één samenhangend geheel zijn 
ontworpen. Voorop staat dat het groene karakter van het park 
gehandhaafd blijft en dat het park sporten en recreëren 
stimuleert en de veiligheid geborgd is. Natuurlijk moet er 
voldoende ruimte in het plan zitten om zowel kleinschalige als 
grootschalige evenementen te kunnen organiseren (Fuze, 
kermis, circus, dance-events e.d.). Er wordt een nieuwe 
skatebaan ingericht met daarnaast ruimte voor calisthenics. 
Deze schets is vervolgens gepubliceerd op 
meedoeninveenendaal.nl en er is aan alle inwoners van 

Veenendaal gevraagd om hierop te reageren. Deze reacties 
waren voornamelijk positief. 

Als je het schetsontwerp bekijkt valt op dat de voormalige 
Surfvijver ruimtelijk verbonden is met het park. Opgaande 
beplanting langs de vijver gaat verdwijnen zodat er een veiliger 
ruimte ontstaat. Op diverse plekken wordt het water goed 
toegankelijk gemaakt voor sportvissers terwijl er ook ruimte 
komt voor het uitlaten van honden. Door goede wandelpaden, 
een fly-over en diverse passages te maken wordt het hele 
gebied op een veilige manier ontsloten. Een goede ontsluiting 
van het park voor met name fietsers en voetgangers is sowieso 
een belangrijk punt. Het parkeren van auto’s wordt voor een 
groot gedeelte langs de Groeneveldselaan gepland zodat er 
geen afgesloten gebieden meer zijn en er altijd voldoende licht 
en zicht is op dit soort voorzieningen. De padenstructuur 
verbindt de diverse gebieden en functies en heeft een 
organische structuur. Door voor één type verharding te kiezen 
ontstaat een samenhangend beeld dat wordt versterkt door 
boom- en heestergroepen. Een beeld dat refereert aan de 
landschapsstijl. Binnen deze structuur zijn grotere en kleinere 
ruimtes ontworpen zodat er voor een groot aantal activiteiten 
ruimte is. Ook de rust- en natuurzoekers komen ruimschoots 
aan bod. Door de ruime aanwezigheid van water zijn 
natuurlijke oevers goed in te passen. Een gevarieerde, meer 
natuurlijke beplanting is alleen al voor de biodiversiteit een 
must in deze tijd. Omdat het uitgangspunt is een park te maken 
voor alle inwoners van Veenendaal is er ook ruimte gemaakt 
voor eigentijdse speelvoorzieningen voor diverse 
leeftijdsgroepen.

Kunst is een zeer waardevolle toevoeging aan de openbare 
ruimte. In het wensbeeld voor het Stadspark zijn er voldoende 
elementen aanwezig en is er voldoende ruimte om hier 
invulling aan te geven. Dit kan door de speelvoorzieningen op 
een bijzondere manier vorm te geven, een brug meerwaarde te 
geven, maar het kan ook een op zichzelf staand object zijn.
De sportvelden zijn nu nog afgesloten. Wens is om deze meer 
open te stellen, zodat je meer gebruik kunt maken van deze 
voorzieningen. Daarnaast zal er goed gekeken moeten worden 
naar omheiningen, bebording e.d. 

Lag het Stadspark vroeger aan de rand van Veenendaal, door 
de bouw van Veenendaal-Oost is het veel meer centraal komen 
te liggen. Het is dan ook van groot belang dat het park vanuit 
alle kanten goed bereikbaar is. Hier liggen verkeerskundig nog 
een aantal vragen, maar ook daar gaan we ongetwijfeld een 
goed antwoord op vinden.

Zo ligt er nu een ideeënschets die in samenspraak met veel 
partijen tot stand gekomen is en die een goede basis biedt 
voor een volgende stap, de ontwerpfase. De gemeente 
presenteert de ideeënschets aan de raad, welke vervolgens 
beslist over de vervolgstappen en of er geld beschikbaar wordt 
gesteld voor de aanpassingen aan het gebied. Als deze ideeën 
straks verwezenlijkt kunnen worden, heeft Veenendaal een 
eigentijds Stadspark waar je naartoe wilt, waar je blijft en waar 
je naar terug blijft komen.

Sietse Hager – Bureau HagerHuigens

[24] Kazemat 
Valleistraat

De plek waar vroeger de Bisschop Davidsgrift en het 
Omleidingskanaal bij elkaar kwamen wordt nog steeds 
gemarkeerd door de in 1939 gebouwde kazemat van het type 
S7. De kazemat was samen met talrijke andere veldversterkingen 
en kazematten onderdeel van de versterking van de Grebbelinie 
kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf zijn 
positie op de hoek bij de Valleistraat keek de kazemat, bij het 
inzetten van de Grebbelinie, uit op het geïnundeerde gebied 
richting Wageningen. 

Het kazemat type S7 ook wel ‘Stekelvarken’ kenmerkt zich door de 
zeven schietgaten om een groot schootsveld te creëren. Echter 
werd dit voordeel door de bewapening, door de schaarste, met 
slechts één lichte mitrailleur ook weer te niet gedaan. 

[25] 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 is het voormalige fabrieksterrein door 
KUDO omgetoverd naar een hofje met 10 nieuwbouw 
starterswoningen en twee appartementen in het te renoveren 
garenmagazijn.

foto MLh
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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 is het voormalige PHV terrein omgevormd 
naar de Paul Heijhof. Als industrieel erfgoed is het meest 
herkenbare gedeelte van de fabriek behouden gebleven. 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. 

In het voormalige garenmagazijn is vandaag de dag het 
schilderatelier gevestigd van Jolan van Elk. 

Sinds januari 2021 wonen wij in Veenendaal. Voor Timo geldt 
dat hij weer terug is op zijn geboorte-grond en voor mij geldt 
dat ik nog een beetje moet inburgeren in dit gezellige dorp.
Wij hebben ons gevestigd in de oude PHV fabriek die vroeger, 
naast een garenmagazijn te zijn geweest, ook en vooral een 
kunstzinnige plek was voor een aantal mensen. Zij vonden hier 
een plaats om te wonen en te wer-ken en vooral mooie dingen 
te maken. Ook mijn hart ligt bij de kunst en zo combineren wij 
opnieuw wonen en werken op deze mooie locatie.  
- Jolan van Elk - 

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. 

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. 

Op 11 september kunt u het atelier van Jolan van Elk aan de 
Paul Heijhof bezoeken van 10.00 tot 16.00.

Om 14.00 zal de architect van het hofje aanwezig zijn om u 
meer inzicht te geven in het ontwerp en de balans tussen een 
eigentijds hofje vol met historie.

[26] De Aak
Zwaaiplein

De geabstraheerde aak op het ovaalvormige vispaviljoen 
is ontworpen door het kunstenaars Pieter van Slooten en 
Suzanne Visscher. Het kunstwerk is vervaardigd in cortenstaal 
en wordt gevormd door de aak van die is gepositioneerd op 
een wand van’’turfblokken’. 

Met het kunstwerk wordt de typisch Veense historie van de 
plek in beeld gevangen. Zo was het Zwaaiplein in het verleden 
een kruispunt van drie waterwegen en werd deze plek door de 
de aken die het turf vervoerde gebruikt om te zwaaien of met 
andere woorden te keren.
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Koninklijke Ginkel Groep 
T 0318 51 90 39  E info@ginkelgroep.nl
   I www.ginkelgroep.nl DUURZAAM VERGROENEN

Nieuweweg-Noord 255
Veenendaal

Postbus 11
3900 AA  Veenendaal

Wij zijn actief met het vergroenen van de 

leef- en werkomgeving van mensen

Transformatie garenmagazijn en
nieuwbouw 10 starterswoningen.
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