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Voorwoord 
 

Op zaterdag 9 september bruist Veenendaal 
weer van de activiteiten. Op die dag vinden 
de Open Monumentendag en Dag van de  
Architectuur plaats. Met veel plezier presen-
teer ik deze programmakrant.
De Open Monumentendag en Dag van de 
Architectuur worden georganiseerd om u te 
laten zien wat Veenendaal te bieden heeft 
op het gebied van bijzondere monumenten 
en gebouwen. Op deze dag krijgt u de kans 

om plekken te bezoeken waar je normaal gesproken niet snel komt.
Het thema van dit jaar is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Het was van 
oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van 
het publiek trok. Daarmee wordt verwezen naar bewoners van stad 
en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. De 
sporen die zij in Veenendaal hebben achtergelaten, zijn terug te zien 
in de monumenten. Het thema is verbonden met allerlei soorten 
gebouwen, zoals boerderijen, fabrieken, werkplaatsen, molens, 
winkels et cetera. Op veel plekken in Veenendaal is er iets te doen of 
te bezichtigen. 

Zonder een grote groep organisatoren, deelnemers en vrijwilligers 
is het niet mogelijk een dag als deze te organiseren. Ik wil hen 
hartelijk bedanken voor hun inzet om deze dag tot een succes te 
maken. Een gezellige dag waar een breed publiek kennis kan maken 
met al het moois dat Veenendaal te bieden heeft!

Wouter Kolff
Burgemeester van Veenendaal

Samen verder
Na twee jaar samen een mooie monumentendag/dag van de 
architectuur te hebben georganiseerd, heeft het Architectuurcen-
trum Veenendaal en het comité Open Monumentendag Veenendaal 
besloten deze samenwerking verder voort te zetten en te inten-
siveren. Dit resulteerde het afgelopen jaar bijvoorbeeld in het 
ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt 
dat beide partijen het goed met elkaar kunnen vinden en graag op 
de ingeslagen weg door willen gaan.
Voor het jaar 2017 is gekozen voor het thema “Boeren, burgers en 
buitenlui”. Het vroeg voor de samenwerkende partijen wel de  
nodige verbeelding om aan dit thema een goede invulling te 
kunnen geven omdat dit nu niet echt een thema is waarmee 
Veenendaal veel historie kent. Toch menen wij dat wij er ook deze 
keer weer goed in geslaagd zijn een mooi, bij dit thema horend, 
programma te maken, zonder de authenticiteit van onze plaats uit 
het oog te verliezen. Immers de oorsprong van dit dorp lag zeker bij 
die boeren, burgers en buitenlui. Elders in dit blad gaan wij daar dan 
ook uitvoeriger op in. Op deze dag willen we graag laten zien hoe 
Veenendaal vanuit genoemde authenticiteit groeide naar de jonge 
leefstad van 2017.

Geniet daarom van alles waar wij graag de aandacht op wilden  
vestigen langs de speciaal hiervoor opgezette fiets-/wandelroute. 
Wij zijn ervan overtuigd dat u aan deze dag dan ook weer veel 
plezier kunt beleven.

Namens het organiserend comité wensen wij u een fijne dag toe.

Bert van den Bos /  Comité Open Monumentendag Veenendaal
Johan Huibers      /  Architectuurcentrum Veenendaal

Wij zijn….
(van links naar rechts): Bastin van Eden, Joke de Haas, Marloes Faber, 
Hans Wegen, Berto van Leeuwen, Bert van den Bos, Wim van Ginkel, 
Ab van Kooten, Maurice L’homme, Aart Aalbers, Johan Huibers, 
(niet op de foto staan): Gerada Beijk, Hans van Ekris, Charlotte Mels-
sen 

foto Hennie Henzen
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Veenendaal, toen, nu en in de toekomst 

Vandaag de dag is er een herbeleving van identiteit en echtheid in 
de maatschappij. Hiermee bedoelen we in dit verband dat we weer 
nieuwsgierig geworden zijn naar de plek waar we wonen en de ge-
schiedenis hiervan. Waarom bijvoorbeeld ligt de Markt op deze plek 
in Veenendaal en ... waar komt de loop van het Valleikanaal vandaan? 
Wat waren nog meer de belangrijke plekken van het dorp en hoe 
maken wij nog gebruik van die oorspronkelijke betekenis(sen) en 
functie(s)? 

Een ontwikkeling die ook mogelijkheden biedt voor de toekomst en 
die ons brengt bij het begin van een uitdagende zoektocht. 

Een zoektocht om erfgoed zowel materieel als immaterieel in 
Veenendaal betekenis te geven. Veenendaal moet hierbij niet alleen 
vanuit haar geschiedenis worden bekeken maar dient ook met de 
onbevangenheid van de hedendaagse thema’s te worden opgepakt. 
Zonder daarbij de eigenheid van de plek uit het oog te verliezen, 
maar juist met een herwaardering van de wortels van de plek.

Ook al veranderen functies en behoeftes door de tijd heen, de wor-
tels van boeren, burgers en buitenlui zijn het startpunt geweest 
voor de ontwikkeling van Veenendaal en nog steeds zijn de ‘steden-
bouwkundige’ structuren van toen waarneembaar. Als je maar weet 
hoe je moet kijken én waar je op moet letten. 

Vanuit het verleden is Veenendaal gegroeid vanuit een hart - het 
marktplein - waar de burgers elkaar ontmoetten, onderhandelden en 
plezier maakten, waar de kerk en centrale winkelvoorzieningen de 
bewoners voorzagen in hun behoeftes. Vanuit centrale assen in het 
landschap, van noord naar zuid vanaf de Klomp over de Kerkewijk 
naar uiteindelijk het Ingensche veer en van Oost naar West langs het 
Valleikanaal, was de kern medio 19de eeuw verbonden met verschil-
lende buurtschappen. Zoals in het westen de Haspel, het zuiden de 
Middelbuurt en in het noorden een rooms-katholiek buurtschap. 
Bewoners van de buurtschappen woonden buiten de kern waar de 
burgers woonden, hadden vaak een eigen lapje grond rond het huis 
maar waren tegelijkertijd geen boer, zij waren kortom de buitenlui. 

Samen met deze buurtschappen is de kern uitgegroeid tot wat 
Veenendaal nu is. Niet alleen de grenzen van de bebouwing zijn door 
de tijd verschoven maar ook gemeente- en zelfs provincie grenzen 
zijn in Veenendaal in beweging geweest. Boerderijen zijn ingebouwd 
en gebouwen hebben zich door de tijd aangepast, in gebruik en ver-
schijningsvorm, aan hun veranderende locatie en betekenis binnen 
het alsmaar groeiende Veenendaal.  

Het herkennen en erkennen van de geschiedenis van Veenendaal en 
de betekenis hiervan met een open vizier tegemoet treden, biedt le-
gio mogelijkheden nu en in de toekomst.
Dit gaat echter verder dan de gebouwde omgeving, monumenten 
of hedendaagse architectuur, maar vraagt ook ondernemingsgeest 
om nieuwe en oude netwerken, ambachten, culturen en kunsten te 
combineren. Zo ontstaan nieuwe kansen. Een uitdaging voor ons al-
lemaal!

Graag nemen we u mee langs de verschillende sporen die boeren, 
burgers en buitenlui in Veenendaal hebben achtergelaten en ple-
kken in het spanningsveld tussen oud en nieuw die een nieuw 
ontdekte potentie laat zien en/of biedt voor de toekomst. 

foto MLh

foto MLh

foto HVOV
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VEENENDAAL CENTRUM

‘De Nieuwe Markt’ en de ‘Gouden Bocht’

Waar begin vorige eeuw de burgers, boeren en buitenlui elkaar 
tijdens festiviteiten, de warenmarkt of het langer verblijf in de 
pensions op de Oude Markt ontmoetten, is anno 2017 de ‘roep’ om 
zo’n echte ontmoetingsplek in het centrum weer veel te beluisteren. 
Daar waar vroeger het centrumplein (oude Markt) én de belangrijkste 
verkeersader vanuit de Kerkewijk richting De Klomp elkaar ‘kruisten’, 
vonden als vanzelfsprekend juist hier al die handelsbewegingen 
en tevens viering monumenten plaats. Maar het dorp Veenendaal 
is gegroeid en doorontwikkeld tot een koopcentrum van regionaal 
niveau waar het dorpshart de vanzelfsprekende gang naar een 
nieuw stadshart deed plaatsvinden. ‘Brouwerspoort’ is het nieuwe 
centrumplan waarin vanaf begin 21e eeuw een nieuw hart in onze 
plaats groeit en – op basis van een stedelijke ambitie met verwijzing 
naar historische steden – verwijzingen naar elementen water 
(grachten) en brouwerij (brouwersgracht) fysiek gestalte krijgen. We 

kijken terug en tegelijkertijd vooruit, en beseffen als nooit tevoren 
dat we onze authenticiteit als voormalige turfgemeenschap weer in 
beeld kunnen gaan brengen. Ook het Zwaaiplein ontbreekt daarin 
niet en geeft met het nieuwe Vispaviljoen de rooilijnen aan die 
aangaven waarom er hier met de aken (beladen met turf ) ‘gezwaaid’ 
werd om de bocht goed te kunnen bevaren.

Veenendaal krijgt weer een nieuw centrum daar waar de 
Cultuurfabriek (bibliotheek), het Spectrum (muziekschool/ 
volksuniversiteit/filmhuis) en de nieuwe Stadswaag (voormalige 
Pnielkerk) in elkaars directe nabijheid zijn gesitueerd. Ook het wonen 
(appartementen) boven de winkels is daarin teruggekeerd. Een 
‘nieuwe’ Markt is hier aan het ontstaan op de plaats waar oost/west 
en noord/ zuid elkaar opnieuw zullen ontmoeten. Het nieuwe plein 
in combinatie met het voorstel van een groene invulling van een echt 
intiem parkgebied zullen ervoor zorgdragen dat de levendigheid 
van begin 20ste eeuw hier nieuw leven ingeblazen wordt. Een nieuw 
stadshart is geboren!

Turbinestraat 8m
Veenendaal
T: 0318 507010
F: 0318 507014

www.schuurkampbouw.nl

foto MLh

foto MLh
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Voormalige boerderij 
(Achterkerkstraat 25)

Het in oorsprong achttiende-eeuwse pand was van 1902 tot 1922 
behalve boerderij tevens herberg. Ook zijn er nonnen gehuisvest 
geweest en was er voor hen naar verluid een ondergrondse gang 
naar de Oude Kerk. Het huidige aanzicht van het pand is ontstaan na 
1952, toen de toenmalige eigenaren, de gebroeders van Veldhuizen, 
grootscheepse werkzaamheden uitvoerden aan het dubbele 
woonhuis. Tijdens deze renovatie werden de pannen vernieuwd, 
gevels nieuw opgemetseld, werd de hoofdvorm met verschillende 
gevelhoogten eenduidig met één gevelhoogte en één schilddak 
met gelijkvormige dakschilden en werden vensters, kozijnen en 
ramen vervangen, verplaatst en vergroot. Wat beleef was het verschil 
in hoogte van de vensters links, boven de behouden kelder, zodat 
kelder en opkamer-structuur herkenbaar en behouden bleef. De 
huidige entree van de linker woning heeft plaats gemaakt voor een 
venster. Het pand is in baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond 
opgetrokken en is gepleisterd. Het heeft een schilddak, gedekt met 
gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel is 
asymmetrisch met links drie, hooggeplaatste vensters met daaronder 
een klein keldervenster en rechts de entree met rechts daarvan nog 
drie vensters. De vensters zijn rechtsgesloten en bevatten houten 
zesruits schuiframen. De zijgevels zijn informeel ingedeeld en 
bevatten enkele vensters. De rechter zijgevel is ongepleisterd. 

De Oude kerk
(Markt 9)

Het oorspronkelijke ‘turfgravers’ dorp Veenendaal is heel duidelijk 
ontstaan rondom het ‘mercktvelt’ dat nu de Markt heet. Op het 
hoogste gedeelte het (nu witte) kerkgebouw dat bij de Hervormde 
Gemeente Veenendaal de naam ‘De Oude Kerk’ heeft gekregen. Dit 
ter onderscheiding van de sinds 1928 in gebruik zijnde nieuwere kerk 
(aan de Prins Bernhardlaan) die nu de naam ‘Julianakerk’ draagt. Dat 
deze kerk, bij de inwijding als Rooms Katholieke kerk op 1 mei 1566 
opgedragen aan Sint Salvator, hier op dit hoger gelegen gedeelte in 
het voormalige veengebied staat, komt doordat de eigenaren van de 
zandheuvel die men eerst daarvoor op het oog had, deze niet wilden 
verkopen aan de exploitanten van de veencompagnie. Dat was in het 
gebied dat toen de naam ‘t Grote Veenloo had. Daar is nu ondermeer 
de algemene begraafplaats langs Munnikenweg en, meer naar het 
oosten, richting de Nieuweweg (toen heette die de Veltjensgraaf), de 
korenmolen De Vriendschap. De in omvang wat kleinere zandheuvel 
waarop nu de kerk staat (let op het aflopen van het terrein naar de 

lijn Hoofdstraat – Kerkewijk toe) heette toen ‘t Kleine Veenloo.  Toen 
midden 16e eeuw de exploitatie van het veengebied steeds grotere 
vormen aannam en zich daar ook steeds meer mensen gingen 

vestigen, groeide de behoefte aan een parochiekerk voor de toen 
nog uitsluitend rooms-katholieke bevolking. De Oude Salvatorkerk 
heeft hierdoor een wat merkwaardige geschiedenis. Het was niet 
een ontstane geloofsgemeenschap die hier een eigen onderkomen 
stichtte, maar het waren de exploitanten van de turfnering die voor 
een onderkomen voor de godsdienstoefening zorgden. Dat is ook 
ruim twee en een halve eeuw zo gebleven want pas begin 1823 gaat de 
eigendom van het gebouw van de Veenraden en het Veenraadschap 
over naar de plaatselijke kerkelijke gemeente. Vooral de eerste eeuw 
was de kerk nogal multifunctioneel. Naast Godshuis was het gebouw 
ook markthal, vergaderplaats, zetel van het openbaar bestuur en ook, 
en vooral, een plek voor het begraven van de doden. Althans voor hen 
die dat konden betalen, want de inkomsten uit de ‘grafrechten’ waren 
voor de veengenoten van groot belang. 

Wie in 2017 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 veranderd naar 
de behoeftes van de gemeenschap, in vroegere tijden was het terrein 

foto Leon Bok

 foto G.Th.Delemarre, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr 46.494 

foto Aart Aalbers
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rondom de kerk in gebruik als grafveld. Van de talloze begravingen 
rondom en in de kerk is geen spoor meer terug te vinden. Buiten de 
kerk noch in de kerk zijn grafzerken of andere restanten van graven 
bewaard gebleven. Alleen de archieven maken er melding van. 
Gelukkig wel zodanig dat hiervan nog een redelijk compleet beeld 
bestaat. Ook van omvang en vorm van het vroegere kerkgebouw 
is niets meer te herkennen. Wat we nu zien is het resultaat van de 
oorspronkelijke zaalkerk die achtereenvolgens in 1755, in 1835 en 
nog in 1906 met drie dwarspanden (transepten) werd uitgebreid. Het 
geheel werd in 1961/1962 gerenoveerd en gebracht in een situatie 
zoals we die nu aantreffen. Het ongeveer tegenover de Fluitersstraat 
staande bijgebouw naast het koor van de kerk dateert ook uit die 
tijd. Alleen het ‘driezijdig gesloten koor’ van de kerk, dat is het lagere 
gedeelte met het door leien gedekte dak, dat vanaf de oostkant van 
de kerk ‘onderaan de Markt’ goed is te zien, is nog ongeveer zo zoals 
het in de 16e eeuw zal zijn gebouwd. De dakvlakken van de kerk zijn 
nu gedekt met pannen, maar oorspronkelijk had (het oude deel van) 
de kerk een riet bedekking.

De muren van de kerk zijn gepleisterde baksteenwanden die wit 
zijn geschilderd. De oudere afbeeldingen die er zijn, laten zien dat 
ook vroeger al de muren waren gepleisterd. Aanvankelijk als grauw 
cement pleisterwerk. De witte uitstraling van nu is nog niet zo 
oud. Het zal nooit een gebouw zijn geweest met frisse Hollandse 
metselwerkmuren en al helemaal niet met muren opgebouwd in 
natuursteen zoals we die kennen van andere (laat-) middeleeuwse 
gebouwen. De achtereenvolgende uitbreidingen zijn ook in het 
interieur niet meer goed waar te nemen omdat dit zich nu als een 
relatieve eenheid aan ons presenteert.

Gedenkpark Oude begraafplaats 
(Kostverloren/Weverij)

Rond 1800 telde Veenendaal zo’n 2000 inwoners. Begraven werd 
er nog steeds in en rond de Oude Kerk. 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. De plek van het nu bestaande molenmonument in 

foto Aart Aalbers
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de Molenstraat staat in Veenendaal bekend als De Meulenpol. 
In 1829 vond hier 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.  Aan het begin van de 20ste eeuw liep het 
inwoneraantal van Veenendaal op. De Oude Begraafplaats dreigde 
vol te raken en de gemeente Veenendaal moest 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 werden herplaatst langs het nieuw aangelegde 
wandelpad over het midden van het grafveld. De gedenkstenen 
geven nu niet meer de positie aan waar de op de gedenkstenen 
genoemde personen daadwerkelijk begraven liggen. De overige 
grafstenen zijn vernietigd. Uitzondering vormen de drie graven met 
een hekje eromheen. Tegenwoordig is de Oude Begraafplaats voor 
het publiek toegankeleijk als wandelgebied.

De Vendel
(Vendelseweg 69)

Aan Vendelseweg 69 staat De Vendel. Dit (voormalige) boerderij-
complex is in 1784 gebouwd. Dit (voormalige) complex bestond uit 
een langhuisboerderij en twee aangebouwde schuren. De naam, “De 
Vendel”, is ontleend aan “Het Groote Veenlo”. Het Groote Veenlo was 
een kleine stuwwal, waarop De Vendel is gevestigd. Deze stuwwal 
is een heuvel in het landschap, die is ontstaan doordat in de voor-
laatste ijstijd een gletsjer de grond heeft opgeduwd. In 1985 is het 
pand grondig verbouwd. Zo zijn onder meer de zijgevels gewijzigd, 
een groot aantal dakkapellen geplaatst, een nieuwe aanbouw aan 
achterzijde gerealiseerd en het huidige hek geplaatst. Door de ingrij-
pende restauratie zijn alleen de voor- en achtergevel nog origineel. 

Na de verbouwing heeft het pand een herbestemming gekregen. en 
is het sinds 1985 in gebruik als restaurant.

Molen de Vriendschap
(Nieuweweg 109)

De windkorenmolen De Vriendschap aan de Nieuweweg in 
Veenendaal werd in 1872 gebouwd. Het is een houten, met riet 
gedekte achtkant stellingmolen op een vierkante, stenen onderbouw. 
De molen uit 1872 werd gebouwd ter vervanging van de omstreeks 

1870 gesloopte standerdmolen, aan de huidige Molenstraat in 
Veenendaal. De houten achtkant werd niet nieuw gebouwd maar 
is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een andere, gesloopte 
molen. De laatste eigenaar van het maalderijcomplex stamt uit het 
molenaarsgeslacht Van Eden dat de molen al sinds 1891 bedient. 
In 1898 kon Jan Jacob van Eden met zijn gezin verhuizen naar het 
molenaarshuis naast de molen. In 1928 werd de maalderij door 
zoon Gerrit overgenomen. De vraag naar maalproducten bleef 
echter zodanig toenemen, dat de productie drastisch uitgebreid 
moest worden om de concurrentie de baas te blijven. Het gevolg 
was dat veel werd gesloopt en vervangen en de molen omgeven 
werd door silo’s. Het ‘gaande werk’ uit de molen werd verwijderd 
werd om plaats te maken voor silo’s. In 1960 volgde Gert van Eden 
zijn vader op. Gert is tot op de dag van vandaag vrijwillig molenaar 
van Molen De Vriendschap. Sinds 1995 is de molen weer volledig 
in ere 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.

Eerder dit jaar werd de molen, samen met nog enkele panden die 
in het bezit waren van de gemeente verkocht aan een plaatselijke 
ondernemer.
 
De nieuwe Molen
(Mulderslaan 3)

Iets naast de plaats van de huidige molen stond sinds 1623 een 
houten standerdmolen: de Geldersche Molen. Deze moest wegens 
bouwvalligheid worden gesloopt. Er naast werd (eerst) een 
vervangende stenen molen gebouwd en deze werd “De Nieuwe 
Molen” genoemd. De familie Van Eden is vanaf ongeveer 1630 eigenaar 
van deze molen. Gerrit van Eden besloot om de oude standerdmolen 
te slopen. In 1911 is de huidige ronde  stenen stellingmolen gebouwd 
en draagt nog steeds als naam “De Nieuwe Molen”. In 1924 overleed 
Gerrit van Eden en kwam de molen in bezit van Harm van Eden. 

foto HVOV

foto Bert van den Bos
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groen op vele manieren!
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Van Dijk Groenvoorzieningen B.V.
Munnikenweg 94 • 3905 MJ Veenendaal • Postbus 110 • 3900 AC Veenendaal

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

NVM MAKELAARS

Boompjesgoed 16, Veenendaal  |  0318 - 52 99 19
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www.ginkelbemmelen.nl
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14 8-9 SEPTEMBER 2017

OPEN MONUMENTENDAG  -  DAG VAN DE ARCHITECTUUR

1976 heeft Harm van Eden de molen verkocht aan de gemeente 
Veenendaal. Daarna is de molen overgegaan naar de Stichting De 
Utrechtse Molens, nu een deel van Stichting Het Utrechts Landschap. 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat er nog steeds met windkracht graan 
gemalen wordt. In de molen is ook een winkel waar ambachtelijk 
gemalen meelproducten worden verkocht. In 2010/2011 is de molen 
ingrijpend gerestaureerd. De molen en de molenwinkel zijn bijna elke 
zaterdag open voor rondleidingen en meelverkoop

VEENENDAAL WEST

Het nieuwe ‘Boeren’
De Eekhoeve

Het boerenbedrijf zoals het rondom Veenendaal is ontstaan, was 
in eerste instantie meestal een klein bedrijf bestaande uit een 
combinatie van akkerbouw, schapenteelt en veenderij. Door de 
vervening van het landschap en de hiermee gepaard gaande 
optredende daling van het maaiveld, werden de boerenbedrijven 
steeds vaker op de hogere gronden gevestigd. De lagere gebieden 
werden dan gebruikt als weiland of hooiland. Onontgonnen gronden 
werden gemeenschappelijk gebruikt; door de heide en boekweit die 
hier groeide waren dit ook aantrekkelijk gebieden voor bijen. De 
bijenteelt was voor de boeren dan ook een aardige extra bron van 
inkomsten.  Het aantal boerenbedrijven is in de loop van de tijd door 
de toename van de industrie in Veenendaal afgenomen.
Naast de moderne gespecialiseerde boerenbedrijven aan de randen 
van Veenendaal is tegenwoordig het inzetten van de authentieke 
boerderij als plek van zorg, educatie en recreatie een interessante 

Tot 1946 werd er met de molen gemalen. Vanaf die tijd begon de 
mengvoederindustrie zich steeds meer te ontwikkelen. Door deze 
ontwikkeling konden de grondstoffen die gebruikt moesten worden 
niet meer door de stenen in de molen worden gemalen. Hierdoor 
kwam de molen stil te staan en verviel de molen steeds meer. In 

foto Bert van den Bos



...uw VVE in betrouwbare handen

Bezoekadres: 

Lunet 2

3905 NW  

Veenendaal

VVE BEHEER

Compleet uit de zorgen!

Onze VVE beheerders staan u graag te woord.

Neem direct contact op via 085 - 489 16 80, 

info@vvecommitment.nl of ga naar 

www.vvecommitment.nl

Onze VVE beheerders staan u graag te woord.

Neem direct contact op via 085 - 489 16 80, 

Technisch beheerSecretarieel beheer

OVERSTAPPEN ZONDER KOSTEN

Bel 085 - 489 16 80 of ga naar www.vvecommitment.nl

VVE Commitment adviseert VVE besturen, projectontwikkelaars 

en corporaties.

We geven adviezen op de volgende gebieden:

Toetsing en zonodig bijsturen, optimaliseren of overnemen van de huidige VVE

Advisering op bouwkundige gebreken vertaald in een MJOP

Begeleiding en ondersteunend advies voor oprichting van een nieuwe VVE

Financieel beheer

Harzevoort, keurslager
Veenslag 5, Veenendaal
Tel. 0318-506033
www.harzevoortveenendaal.keurslager.nl 

Verstand van 
Lekker Vlees
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Deze dwarsboerderij bestaat uit een voorhuis met schildkap en 
een stal erachter met een zadeldak. Het voorhuis is gedekt met 
gesmoorde oud-Hollandse pannen. Kozijnen, ramen, deuren en de 
omlopende, samengestelde daklijsten zijn van hout. De voorgevel is 
vijfassig en bevat een centraal geplaatste entree met aan weerzijden 
daarvan twee vensters. Alle gevelopeningen zijn recht gesloten en 
uitgevoerd met strek. De ramen zijn vernieuwd, net als de lekdorpels 
en de deur. De zij- en achtergevels hebben verscheidene wijzigingen 
ondergaan.
De dwarsboerderij stamt in oorsprong waarschijnlijk uit het laatste 
kwart van de 19e eeuw. In 1983 werd de boerderij gesplitst. Links 
van de ingang werd 1 woning gerealiseerd; rechts woning 2. 
Woning 1 werd aan de linkerzijde ontsloten. Gelijktijdig met een 
interne verbouwing werden ook wijzigingen aangebracht aan de 
achtergevel en de zijgevels, waaronder wijziging van vensters en 
ramen en plaatsing van dakkapellen. Ook de dakbedekking van het 
stalgedeelte werd vernieuwd. In 2005 werd isolatieglas geplaatst en 
werden ramen en kozijnen gerenoveerd.

Dwarshuisboerderij
(Ruisseveen 9)

De dwarshuisboerderij bestaat uit een voorhuis van één bouwlaag 
met schildkap en een dwars daarop geplaatste, langgerekte stal, 
voorzien van een zadeldak. Beide daken zijn gedekt met gesmoorde 
Tuiles du Nord. Kozijnen, ramen, deuren, daklijsten en luiken zijn van 
hout. De voorgevel van het voorhuis is asymmetrisch en zesassig. 
Er zijn vijf vensters en in de derde as van links bevindt zich een 
inpandige entree. Portiek en vensters zijn licht getoogd en voorzien
van een strek. De huidige boerderij is gebouwd in 1916 ter 
vervanging van zijn voorganger Groot Ruisschenveen uit 1757. 
Het bestaande bakhuisje bleef hierbij behouden. In 1984 werd de 
boerderij verbouwd waarbij de voorgevel onveranderd is gebleven 
(alleen de ramen zijn licht gewijzigd), maar de zijgevels hebben 
diverse wijzigingen ondergaan. De boerderij is thans in gebruik als 
woonhuis.

ontwikkeling. Een ontwikkeling die inspeelt op de bijdrage die 
de groene omgeving kan leveren aan het geestelijk en lichamelijk 
welzijn. Zo zijn er in en om Veenendaal Buitenzorg, paardenhouderij 
Havezathe, de Oordhoeve en de Eekhoeve te vinden waar in de 
setting van het boerenleven nu gerecreëerd en/of  persoonlijke zorg 
verleend wordt.

Zo is er op het boerenerf van de Eekhoeve, al vanaf de oorlog gerund 
door de familie Hardeman, inmiddels een landwinkel, zorgboerderij, 
kinderboerderij en theehuis verschenen en staat de hoeve bekend 
om zijn Veens kaatje en huisgemaakte appeltaart.
De boerderij zelf is in 1925 gebouwd als een T-boerderij, waarbij 
het woonhuis haaks op de schuur staat. De T-Boerderij, is een uit de 
Hallenhuis voortgekomen boerderij type, waarin vaak een gemengd 
bedrijf in wordt uitgeoefend en komt voornamelijk voor in de Betuwe 
en het overige rivierengebied. Het woonhuis vormt de voorzijde 
van het ensemble waarbij de voormalige stallen, tegenwoordig 
landwinkel, hier haaks op aansluiten.
Naast de verschillende schuren op het erf van recentere datum 
springt het theehuis uit 2013 direct in het oog. Het op een hooiberg 
geïnspireerde gebouw, voegt zich op een eigentijdse wijze als een 
vanzelfsprekend onderdeel van het erf en is door zijn functie als 
theehuis illustratief voor het nieuwe boeren, waarbij een professioneel 
boerenbedrijf wordt verrijkt met recreatie en persoonlijke zorg.

Dwarsboerderij
(Munnikenweg 40a)

foto Aart Aalbers

foto Hennie Henzen

foto Aart Aalbers







VRIJDAG 8 SEPTEMBER

Panorama van het nieuwe hart van Veenendaal
Op vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur wordt er met leerlingen van de 
Patrimoniumschool, op het Stadsstrand Veenendaal een Panorama 
van het nieuwe hart van Veenendaal getekend. Hoe ziet de toekomst 
van het centrum er uit door hun ogen?

PechaKucha: ‘Het nieuwe hart van Veenendaal’ 
Op vrijdagavond zullen er in het Spectrum diverse korte pre-
sentaties worden gegeven over de uiteenlopende visies 
die er zijn voor het nieuwe hart van Veenendaal. De avond 
wordt gehouden in het Spectrum aan het Kees Stipplein 72.  
Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00uur. 
Voor de sprekers en aanvullende informatie kunt u terecht op  
www.architectuurcentrumveenendaal.nl
                                                                                                                                     
Aanmelden voor de avond is noodzakelijk en kan via : 
post@architectuurcentrumveenendaal.nl;

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 

Fietsroute
Voor deze dag is weer een mooie fiets- wandelroute uitgezet.  
Op pagina 20 en 21 vindt u deze route.

Veenendaal Oost
Van 10.00 tot 13.00 uur is het informatiecentrum Veenendaal Oost 
opengesteld. Om 10.00 & 10.45 vertrekken twee rondleidingen te 
fiets vanuit het informatiecentrum onder begeleiding van betrok-
kenen. Tijdens de rondleiding wordt het verhaal vertelt over de ge-
dachten achter de stedenbouwkundige opzet van de wijk en een 
doorkijkje gegeven naar wat de toekomst nog te bieden heeft voor 
dit nieuwste stuk Veenendaal.

Om 10.00 & 10.45 vertrekken twee rondleidingen te fiets vanuit het 
informatiecentrum onder begeleiding van de stedenbouwkundig 
ontwerper. 

Kijkt u ook op www.veenendaaloost.nl

Oude Kerk op de Markt
De kerk is deze dag opengesteld. Om 11.00 uur zal een pianist en een 
pan fluitist optreden. Ook zullen er op diverse momenten organisten 
optreden. Om 14.00 uur en om 15.00 uur zal het koor Las CanTantes 
optreden met een mooi programma. 

De Nieuwe Molen
De molen is open van 10.00 uur tot 16.00 uur met tal van  
activiteiten.
• Rondleidingen door de molen;
• Uitleg geschiedenis en maalproces;
• Aanwezigheid van een imker;
• Vlooienmarkt rond de molen;
• Boekenkraam aanwezig;
•  Bezoek mogelijk aan het atelier en de tuin van kunstenares  

Hanneke Zwart.
      

Molen de Vriendschap
Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er bij deze molen diverse activiteiten en 
bezienswaardigheden zoals: 
•  Miniatuur stoommachines;
•  Bierbrouwen;
•  Bakken van cubcakes voor kinderen;
•  Billen van een molensteen;
•  Graveren van glasvenster;
•  Sierraden maken door een edelsmid;
•  Rondleidingen door de molen;
•  Activiteiten van een zilversmid;
•  Aanwezigheid van een imker;
•  De vertrouwde haringkar;
•  Gratis koffie, thee en limonade.

Gedenkpark de Oude Begraafplaats Weverij
Het gedenkpark de Oude Begraafplaats is deze dag open voor rond-
leidingen van 10.00 tot 16.00 uur. Bewonerscommissie Holle Kamp 
zal aanwezig zijn en kan u meer vertellen over de historie en renova-
tie van de Oude Begraafplaats.

Museum in de Cultuurfabriek
•  Expositie over het boerenleven;
•  Tabak: Demonstratie sigaren maken;
•  Wol: Demonstratie weven;
•  Maquettebouw: Demonstratie van maquettes door  

Henk van Voskuilen. 

Om 10.00 uur de openingshandeling door de familie van Asch van 
Wijck van de maquette van het kasteel Prattenburg.

Eekhoeve
•  Open dag van de zorgboerderij; 
•  Verschillende proeverijen in de landwinkel;
•  Speurtocht voor de kinderen over het boerenleven
•  Tentoonstelling oud boerengereedschap;
•  Tentoonstelling over het verhaal van de Eekhoeve;
•  Speciale menukaart in het Theehuis.

Om 12.00 & 12.45 zal Johan Huibers architect van het Theehuis een 
verhaal vertellen over het ontwerp. 

Fort aan de Buursteeg
Gedurende de dag is er een speciale wandeling en speurtocht uit-
gezet op het fort. Om het monumentale fort te beleven.

Het bezoekerscentrum is vrij toegankelijk van 14.00 tot 16.30 uur.

Om 14.00 & 14.45 uur zal Peter Elsevier Stokmans architect van het  
bezoekerscentrum een verhaal vertellen over het ontwerp. 

Kijkt u ook op www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl

PROGRAMMA 8 & 9 SEPTEMBER 2017
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Boeren
  1: Achterkerkstraat 25-27

  2: Grebbeweg 35

  3: Munnikenweg 40a

  4: Ruisseveen 9

  5: De Vendel

  6: Vondellaan 57

  7: Zandheuvelweg 1

  8: Eekhoeve 

  9: Nieuweweg 109, Molen de Vriendschap

10: Mulderslaan 1, De Nieuwe Molen

Burgers
11: Markt 9, de Oude Kerk 

12: Gedenkpark de Oude Begraafplaats

13: Pionierskwartier/ Ambacht

14: Veenendaal-Oost

15: Museum Veenendaal

Buitenlui
16: Fort Buursteeg 
17: Willibrordus Kerk 

18: Bijenmarkt

19:  Oude katholieke begraafplaats

20: De Groene grens

    : Activiteit
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Fiets- en wandelroute
Veenendaal

-  Vanuit Cultuurfabriek (15) RD, voor 
Brouwersgracht RA

-  Bij Zwaaiplein LA (Hoogstraat)
-  Bij Scheepjeshof RD (Zandstraat)
-  1e weg LA (Fluitersstraat)
-  Eind Fluitersstraat, voor Oude Kerk (11), 

RA (Achterkerkstraat)
-  Einde weg LA (Weverij) Uitkijken  

met oversteken! Bezoek Oude 
Begraafplaats (12).

-  Daarna 2e weg RA (Trommelaar) gelijk 
fietspad LA

-  Einde fietspad RA over de brug dan gelijk 
LA (Kanaalweg)

-  Kanaalweg volgen naar Kerkewijk 
voorzichtig oversteken dan  
RD Sterke Arm

-  Einde RA (Boompjesgoed)
-  Bij verkeerlichten RD (Ambachtsstraat) 

door het Pionierskwartier (13), spoorweg 
over (Boslaan) RD tot Middellaan hier RA

-  Einde weg RA dan gelijk 1e weg LA 
(Bergweg) Voorzichtig met oversteken op 
de Kerkewijk

-  Einde Bergweg voorzichtig Rondweg 
oversteken RD, Zandheuvelweg volgen 
en einde RA

-  1e pad LA (Eigen Weg) tussen de 
weilanden door einde RA (Houtwal)

-  Einde LA (Dijkstraat) 2e weg LA naar de 
Eekhoeve (8).

-  Vanaf Eekhoeve einde weg LA (Dijkstraat)
-  3e mogelijkheid RA-fietspad op en 

fietspad blijven volgen (Brederodelaan) 
en na uitlaatplaats voor honden LA

-  Net na hospice Berkenstein (6) fietspad 
RA en bij voorrangsweg RA (Vondellaan)

-  Langs Ichthus College bocht naar links 
volgen en na huisnummer 36 Nijhoflaan 
RA, fietspad onder spoorlijn door RD en 
einde LA (Goudvink)

-  Goudvink volgen tot Ruisseveen (rechts 
tennisbanen, links het pand Oud-
Ruisseveen (4) ) hier LA

-  1e fietspad RA (Händellaan) door poortje 
RD (Componistensingel). In de bocht naar 
rechts, links aanhouden (Beethovenlaan) 
RD over de brug (Munnikenweg) LA. 

-  Einde Munnikenweg RA (Kooiweg) 
onder A12 door Kooiweg blijven volgen 
en net na de bocht bij van de Brandhof 
RA (de Schalm) onverharde weg over 
spoorwegovergang fietspad op en bij 
splitsing rechts aanhouden en doorrijden 
tot bezoekerscentrum de Grebbelinie 
(16)

-  Vanaf bezoekerscentrum LA, dan RA over 
spoorwegovergang naar Nieuweweg 
Noord, onder A12 door Rondweg West 
volgen.
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-  Bij Grote Beer oversteken en gelijk 
fietspad naar links en dan 1e fietspad 
RA (1e Melmseweg) einde fietspad RA 
(Nieuweweg)

-  1e weg RA (Holleweg) Bij De Omloop 
kunt u naar molen de Vriendschap (9) 
daarna voortzetten over Holleweg, 
LA (Vendelseweg) en einde links 
aanhouden.

-  Bij Willen de Zwijgerlaan LA dan gelijk 
RA (Nieuweweg) dan 1e pad LA voor 
de Nieuw Apostolische Kerk naar 
Mulderslaan.

-  Op de Mulderslaan 1e paadje rechts de 
Nieuwe Molen (10) daarna Mulderslaan 
volgen tot Prins Bernhardlaan RA

-  Bij Bevrijdingslaan oversteken en dan  
LA-fietspad lang de Kleine Beer volgen 
tot rotonde deze ¾ rond en dan LA 
(Castor) (Indien u de verkorte route volgt 
hier bij de rotonde RD tot Valleistraat 
RA, bij apotheek Zwaaiplein LA 
(Synagogestraat) naar Cultuurfabriek).

-  Fietspad volgen, Grote Beer oversteken 
RD bij kruising RD, daarna 1e fietspad RA 
(rechts bushalte Dragonder-Oost) dan RD 
(Gele Rijders pad)

-  Door rijden tot elektriciteitshuisje en 
daarvoor fietspad LA onder Rondweg-
Oost doorrijden tot voor de brug en hier 
RA (van Essenlaan)

-  Doorrijden tot voor de brug RA 
(Bosma hof ) dan bij 1e bruggetje LA , 
voorzichtig oversteken, en dan RA naar 
bezoekerscentrum Veenendaal Oost 
(14). Vanaf bezoekerscentrum LA route 
hervatten.

-  Nu RD blijven rijden via kronkel in de 
weg en betonplaten naar Dragonderweg 
en dan RA

-  Bij 1e onverharde pad na huisnummer 
20 LA. Dit pad, langs de groene grens 
(20) gaat over in asfalt en daar doorrijden 
tot T-splitsing (Groene grens met 
Dragonderweg) hier LA

-  Bij kruising RD over de brug, dan RA 
Grebbeweg volgen met de bocht naar 
rechts, over de brug LA (Benedeneind)

-  Bij fietspadkruising RA (knooppuntroute 
45) onder viaduct door en gelijk LA

-  Grote Beer oversteken en bij splitsing 
Links aanhouden (knooppuntroute 
45) en Valleistraat volgen, Gilbert van 
Schoonbekestraat oversteken RD, gaat 
over in Verlaat. Bij apotheek Zwaaiplein 
LA (Synagogestraat) en daarna 
doorrijden tot Cultuurfabriek (15).



De Historisch Vereniging Oud Veenendaal werd in 1985 opgericht en 
bestaat dit jaar dus 32 jaar. 
Onze vereniging wil zich graag inzetten voor het behoud van een 
stukje historie in Veenendaal. Dit kan gaan om zowel oude panden, 
historische bomen of beeldbepalende plaatsen in Veenendaal. Daar 
waar mogelijk willen 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 mooie vereniging dan kunt u dit heel 
snel goed maken door u op te geven als lid voor € 22, - per jaar. U 
ontvangt dan vier maal per jaar ons prachtige blad Oud Veenendaal.
Ook kunt u vier maal per jaar onze ledenbijeenkomsten bezoeken 
waarvoor we boeiende sprekers uitnodigen om ons mee te nemen in 
de historie van Veenendaal.

Voor opgave kunt u mailen naar de heer Albert Hempenius, 
ledenadministratie@oudveenendaal.nl onder vermelding van 
uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.  
U kunt uw aanmelding ook opsturen naar Kees Stipplein 52,  
3901 TP Veenendaal. 

U bent als lid van harte welkom.

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 daagt je daarom uit op een andere manier te kijken 
naar je leefomgeving, waardoor je bewust wordt van de rijkdom aan 
culturele uitingen om je heen.

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. 

Voor informatie kunt u terecht op onze website.

V E E N E N D A A L

ARCHITECTUUR
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www.oudveenendaal.nl www.architectuurcentrumveenendaal.nl
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bestaat uit een deur met ovalen paneel en een bovenlicht. De zij- en 
achtergevel hebben een indeling, zoals bestaand in 2007 grotendeels 
behouden en worden gekarakteriseerd door de (oorspronkelijke) 
interne functies. De achtergevel (voormalig stalgedeelte) bevat 
de typerende driedeling met grupdeuren uiterst links en rechts en 
een brede middendeur, kleine stalraampjes en een groter hooiluik 
op de verdieping. De zijgevel rechts (zijde bakhuisje) bevat een 
(oorspronkelijk dagelijkse) entree in een opgelicht deel. In de linker 
zijgevel zijn de mestluiken, die afgewisseld werden met kleine, stalen 
stalramen vervangen door ramen.
Het bakhuisje is in baksteen opgetrokken vanuit een rechthoekige 
plattegrond. Het is in zijn (voormalige) functie herkenbaar door de 

Hospice Berkenstein 
(Vondellaan 57)

De langhuisboerderij is in baksteen vanuit een rechthoekige 
plattegrond opgetrokken en heeft een wolfsdak, gedekt met oud-
Hollandse pannen. De dakvlakken zijn, op enkele dakvensters 
na, ononderbroken. Er is een geschilderde cementen plint. De 
asymmetrische voorgevel bevat zesruits schuiframen en vierruits 
ramen, alle met luiken. Er zijn staafankers en vlechtingen toegepast. 
De asymmetrische zijgevels kenmerken zich door het gesloten 
karakter in het voorhuis en de stalgevels zijn herkenbaar door 
de kleine boogvormige stalramen. De toegang bevindt zich in 
een uitbouw aan de linkerzijde, waarbij de daklijn is opgelicht. De 
achtergevel heeft een traditionele indeling met grupdeuren en een 
brede middenentree behouden. Het bakhuisje is in één bouwlaag 
gemetseld met zadeldak, gedekt met gesmoorde oud-Hollandse 
pannen en voorzien van een bakstenen schoorsteen.
De boerderij Berkenstein vormt samen met Van Veldekelaan 5 het 

enige herkenbare overblijfsel van de agrarische geschiedenis in (dit 
deel van) de tegenwoordige Dichtersbuurt. De voormalige boerderij 
is in 2004 in opdracht van de gemeente Veenendaal gerestaureerd. 
Hierbij is het tussenlid tussen boerderij en bakhuisje verwijderd en 
is het oorspronkelijke karakter qua gevelindeling hersteld. Kozijnen, 
ramen en deuren zijn vernieuwd. In de voorgevel is een breed venster 
vervangen door twee smallere vensters. De boerderij is nu in gebruik 
als hospice en in bezit van Woningstichting Patrimonium.

VEENENDAAL ZUID

Langhuisboerderij
(Zandheuvelweg 1)

De kleine langhuisboerderij bestaat uit één bouwlaag met zadeldak, 
dat aan de achterzijde afgewolfd is. De brandmuur is herkenbaar 
door de situering van de gemetselde schoorsteen. Er zijn geen 
dakkapellen. Het dak is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse 
pannen en afgewerkt met in decoratief motief gezaagde windveren. 
De asymmetrische voorgevel bestaat uit een voorgevel van de 
uitbouw met één venster en de voorgevel van het hoofdvolume 
met twee vensters, de entree en een smal venster. In de top bevindt 
zich een keperboogvenster. De vensters zijn afgesloten met een 
rollaag en hebben luiken. Er zijn staafankers toegevoegd en de plint 
is gecementeerd. De ramen zijn vernieuwd, maar de houten ramen 
hebben wel hun oorspronkelijke indeling behouden. De entree 
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van de plantsoenen- en reinigingsdienst, met bijbehorende stalling, 
kregen er vanaf begin 1960 onderdak. Ook de, toen nog gemeentelijke 
brandweer werd er gehuisvest.  Het hoofdgebouw werd gesitueerd 
aan de hoofdontsluitingsweg van het bedrijventerrein Het Ambacht, 
die toen nog vanaf de Kerkewijk de naam Wageningselaan droeg. 
Het eerste deel kreeg later, passend bij het door de weg te ontsluiten 
achterland, de naam Industrielaan. We zijn hier op het oudste 
bedrijventerrein van Veenendaal. Vanaf begin jaren 1950 werd hier 
ruimte gemaakt voor nieuwe bedrijven die naar Veenendaal wilden 
komen of bestaande bedrijven die uitbreiding zochten.
Het gebouw kent in het middendeel, de uitrukgarage, één bouwlaag. 
Links, naar de Nijverheidslaan toe, vinden we nu de kantoren van 
de brandweerpost in een bouwlaag die boven de als souterrain 
uitgevoerde kelder werd gesitueerd.  Het bouwblok rechts, in de 
richting Ambachtsstraat, telt twee bouwlagen. Beneden de vroegere 
‘autowerkplaats’ en nu reserve stallingruimte, met op de verdieping 
de instructiezaal voor de brandweer. In het midden van de lange gevel 
langs de Industrielaan kwamen de uitrukpoorten voor de brandweer, 
met de rode hefdeuren met daarachter de brandweerwagens.
De directe aansluiting op de weg maakte dat in spoedgevallen 
de brandweer uitrukvoertuigen snel de weg op konden. De 
ontwikkeling van de brandweer vroeg de jaren door om meer ruimte, 
die werd gevonden door de andere gemeentelijke diensten elders te 
huisvesten. Al weer ongeveer twee decennia is het gehele gebouw 
nu in gebruik als brandweerpost.

Het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de plaatselijke 
architect Nieuwenhuijs leidde tot een sober gebouw met, nog steeds, 
enkele typische kenmerken van de ‘stroken architectuur’ van die tijd. 

gemetselde schoorsteen, omvang en de situering ten opzichte van 
de boerderij. Het heeft een zadeldak, gedekt met gesmoorde oud-
Hollandse pannen. De voorgevel bevat één venster onder rollaag 
en met een houten schuifraam en luiken. Het dak is afgewerkt met 
windveren.

Brandweerkazerne 
(Industrielaan)

Aan de zuidkant van de Industrielaan, tussen de Ambachtsstraat 
en de Nijverheidslaan ligt de brandweerpost Veenendaal van de 
Veiligheidsregio Utrecht.  Oorspronkelijk is het gebouw ontworpen 
voor huisvesting van alle ‘buiten’-  diensten van de gemeente 
Veenendaal. De technische werkplaatsen de kantoren en de kantine 

foto Aart Aalbers
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Een belangrijk deel van de cultuurhistorie van het technische 
onderwijs in Veenendaal heeft op deze wijze een nieuw leven 
gekregen. En vormt een beelddrager en daarmee de identiteit 
voor de herontwikkeling van het voormalige industrie gebied 
gelegen aan de achterzijde van de Reünie. Dit gebied begint 
inmiddels vorm te krijgen met de energiezuinige woningen in het 
stationskwartier, de zelfbouwkavels in het pionierskwartier en het 
appartementencomplex ‘de Vlinder’.

VEENENDAAL OOST

Tussen Burgers en Buitenlui
de nieuwe grens van Veenendaal

Veenendaal groeit en dat is langs de oostelijke grens van de stad 
duidelijk te zien. Sinds het begin van de jaren ‘90 wordt al gewerkt 
aan de planvorming voor een nieuwe woonwijk en sinds 2010 wordt 
er gebouwd aan het nieuwste deel van Veenendaal: ‘Veenendaal-
oost’. Het plan voor Veenendaal-oost bestaat uit een drietal 
deelgebieden, te weten: Buurtstede (fase 1 en grotendeels afgerond), 
Veenderij (fase 2 en nu volop in ontwikkeling) en Groenpoort (fase 3). 
Direct ten oosten van de wijk ligt ‘De Groene Grens’, het natuur- en 
recreatiegebied tussen de bebouwing van Veenendaal-oost en Ede.

De eerste fase in de ontwikkeling Veenendaal-oost is het centraal 
gelegen ‘Buurtstede’. Het grootste deel van dit woongebied 
is inmiddels gebouwd en bewoond. Dit woongebied wordt 
onderverdeeld in vier buurtschappen, die elk volgens andere 
stedenbouwkundige principes zijn ontworpen. De architectuur en 
inrichting van de openbare ruimte is hierop afgestemd. Hierdoor 
ontstaat voor elk buurtschap een eigen karakter en sfeer. Deze vier 
buurtschappen, vernoemd naar hun stedenbouwkundige principe, 
zijn ‘De Ontmoeting’, ‘De Erven’, ‘De Hoven’ en ‘De Straten’.

In buurtschap ‘de Ontmoeting’ zijn, naast woningen, ook de 
benodigde voorzieningen voor Veenendaal-oost ondergebracht. 
Aan de Brink staan twee opvallende gebouwen. Een multifunctionele 
accommodatie ‘het Ontmoetingshuis’, waar onderwijs, kinderopvang, 
sport, cultuur en kerkelijke activiteiten een plaats hebben gevonden. 
En gezondheidscentrum ‘Kloppend Hart Huis’, waar uiteenlopende 
gezondheidsvoorzieningen zijn ondergebracht. Over een paar 
jaar zal hier ook nog het winkelcentrum voor Veenendaal-oost 
gerealiseerd worden. Zo zijn alle denkbare voorzieningen voor de 
inwoners van deze nieuwe wijk binnen handbereik.

Karakteristiek en specifiek is de aan de achterkant van het gebouw 
verrezen toren van ongeveer 20 meter hoog. Deze was bedoeld als 
slangentoren om de brandslangen van 20 meter na gebruik verticaal 
te kunnen ophijsen en te laten drogen. In het souterrain sluit de 
toren aan op de ook 20 meter lange slangen wasgoot. Daarnaast 
was de toren bedoeld als klimtoren voor klimoefeningen voor de 
brandweerlieden en voor oefeningen in ladderwerk.
De verschillende aanpassingen vereisten achtereenvolgens 
meerdere verbouwingen en uitbreidingen van het oorspronkelijke 
gebouw, maar de hoofdlijnen van het ontwerp van Nieuwenhuijs 
zijn nog steeds goed herkenbaar. De hoofdingang is, bij de eerste 
grote verbouwing naar een ontwerp van architect Kroesbergen, 
in de loop der jaren naar de achterzijde verplaatst. Het “landmark” 
- achtige karakter van het gebouw door de slangentoren is nog 
altijd aanwezig. Dit eerste nieuwe gebouw voor de diensten van de 
gemeente is een gebouw dat het verdient om ook in de toekomst 
behouden te blijven.

Talmaschool / De Reünie 
(Industrielaan)

Herbestemming is binnen de architectuur een belangrijk thema 
vandaag de dag. Dit in het kader van duurzaamheid, het behouden 
van de identiteit van een plek.

Het rationele en zeer functioneel ontworpen gebouw bleek zich op 
basis van het gave casco en de ruimtelijke mogelijkheden prima te 
lenen voor jongerenhuisvesting. 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 opZoom 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.

foto MLh
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Tussen Veenendaal-oost en Ede is een groen uitloopgebied ingericht, 
genaamd ‘De Groene Grens’. De landbouwgronden hebben hier 
grotendeels plaatsgemaakt voor een natuur- en recreatiegebied. 
Vooral de inwoner van Veenendaal-oost zal hier gebruik van maken, 
zij wonen hier ‘om de hoek’. Bijzonder is dat er in het zuidelijke deel 
van dit vernieuwde natuurgebied een aantal vrijstaande woningen 
gebouwd worden. Wonend nabij De Groene Grens zijn deze 
bewoners van Veenendaal wellicht met recht de nieuwe buitenlui 
van Veenendaal te noemen.

Kom en laat u verrassen door de verhalen in deze nieuwe veelzijdige  
wijk met de rondleiding op 9 september. Meer vindt u ook op  
www.veenendaaloost.nl.

Langhuisboerderij
(Grebbeweg 35)

Deze langhuisboerderij, bestaande uit één bouwlaag met wolfkap, 
is gedekt met riet dat gecombineerd is met gesmoorde Hollandse 
pannen. De bakstenen gevels zijn voorzien van een aangesmeerde 
en geschilderde plint. De voorgevel is asymmetrisch en vier assen 
breed. De gevel bevat drie vensters met (oorspronkelijk zesruits) 
schuiframen en een entree in de tweede as van links op de begane 
grond en twee vensters met schuiframen op de verdieping. De 
schuiframen hebben tweedelige bovenlichten, net als het bovenlicht 
boven de entree met paneeldeur. De rechter zijgevel gezien vanaf 
het water, is gewijzigd. Er zijn vensters vergroot en ramen veranderd. 
De linker zijgevel, gezien vanaf het water, is grotendeels bewaard 
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gebleven en de achtergevel (aan de zijde van de Grebbeweg) is 
geheel vernieuwd.
Van het op rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken 
bakhuisje is de kopgevel aan de Griftzijde uitgevoerd als tuitgevel. 
De tuit is als schoorsteen opgemetseld, Het bakhuisje is grotendeels 
aan het oog onttrokken door begroeiing.

VEENENDAAL NOORD

Fort aan de Buursteeg
(Buursteeg 2)

In het Veenendaal ten Noorden van de A12 zijn allerlei ontwikkelingen 
gaande, naast het in het oog springende van der Valk hotel en de 
geplande infrastructurele werken (onderdoorgangen van het spoor) 
is en wordt er volop gebouwd aan een gebied met een interessante 
en roerige geschiedenis. 

Zo ligt er het Fort aan de Buursteeg, één van belangrijkste en daarmee 
grootste verdedigingswerken van de relatief onbekende Grebbelinie, 
een voormalige waterlinie lopend van de Nederrijn tot het Eemmeer 
om de opmars van vijandelijke troepen te bemoeilijken. Het fort wat 
nu in het hart wordt doorsneden door de spoorlijn werd 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 getuigen hiervan zijn de nog 
aanwezige kazematten.

Een moderne toevoeging in het landschap is het onlangs geopende 
bezoekerscentrum Grebbelinie. 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, 
nieuwbouw 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.

St. Willibrorduskerk 
(Nieuweweg Noord 253)

De plaats van de kerk is historisch, lange tijd mocht er in het 
Reformatorisch Veenendaal geen Rooms Katholieke kerk gebouwd 
worden. De locatie aan de Nieuweweg lag vroeger dan ook op het 
grondgebied van Renswoude. Al in  1711 is er een schuilkerk gebouwd 
en in 1858 kwam er een “echte” kerk die uiteindelijk werd vervangen 
door de huidige kerk uit 1934 van de hand van N. Andriessen uit 
Hilversum. Bij de kerk waren een school en een pastorie gesitueerd. 
Dit gehele complex is in 1988 op de gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst. De kerk is in 1971 door de R.K. parochie verkocht. Thans is 
de kerk herbestemd door de Koninklijke Ginkel Groep

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.

Bij de St. Willibrorduskerk werd in 1884 ook een perceel geschikt 
gemaakt voor begravingen. De begraafplaats lag dicht bij het rooms-foto MLh

foto HVOV



•  Informatie en advies te geven over mogelijkheden,  
werkwijze, aandachtspunten, beleidsvorming, enzovoorts; 

•  het uitvoeren van een bedrijfsscan en ondersteuning bij  
de Prestatielader Socialer Ondernemen (PSO); 

•  bieden van een betaalde baan aan mensen die vanuit een  
uitkeringssituatie weer een kans gegund moeten krijgen; 

•  het creëren van geschikte banen voor kandidaten uit het  
Doelgroepenregister;

•  het overnemen van werkgeverrisico’s en administratieve lasten 
door het detacheren van de kandidaten naar de werkgever en

•  als erkende jobcoachorganisatie voor zowel gemeenten als 
UWV, het uitvoeren van jobcoachtrajecten.

www.hetwerktnu.nl

HetWerktNu is een ondersteunende dienst verlener 

voor werkgevers op het gebied van Maatschap

pelijk Verantwoord Ondernemen gericht op de 

P van Personeel (MVO). Dit ondersteunend en 

aanvullend op het regionale Werkgeversservice

punt. HetWerktNu informeert, adviseert en 

helpt werkgevers uitvoering te geven aan MVO 

en de banenafspraak, dit door onder andere:

+31 (0)318 563 900 / info@hetwerktnu.nl  / Postbus 305, 3900 AH Veenendaal

Na bijna 25 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van Notariskantoor Vinke, heeft 

Menno Vinke zijn kantoor overgedragen aan Saskia Koppert. Zij is per 1 april 2017 benoemd 

tot notaris te Veenendaal en zet het kantoor voort onder de naam Notariskantoor Novia.

Afscheid, maar ook een nieuwe start!

Kerkewijk 126  |  3904 JH  Veenendaal  |  0318 519 166  |  notariskantoornovia.nl
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OPEN MONUMENTENDAG  -  DAG VAN DE ARCHITECTUUR

trok de verkoper een takje van een boom en stak die als vlaggetje 
in de korf. In een krant uit 1847 lezen we dat ,,de bijenmarkt druk 
bezocht werd zowel door vreemdelingen als door kopers.” In dat jaar 
werden er wel 6.000 korven aangevoerd en de gemiddelde prijs was 
fl.  2,50. Anno 2013 kost een korf ongeveer 40 euro. Bezoekers van de 
markt hadden er soms een lange reis voor over. Bekend is dat in de 
vorige eeuw de bijenmarkt bezocht werd door mensen uit Engeland, 
België en Duitsland. Bron: Veenendaalse Krant 2013.

katholieke buurtschap dat zich hier gevormd had. De begraafplaats 
is nog steeds te bezoeken aan het einde van de Nieuweweg, richting 
de spoorlijn Utrecht-Arnhem. De langwerpige begraafplaats wordt 
omringd door een beukenhaag en bij de ingang is nog steeds het 
toendertijd verplichte lijken- en baarhuisje herkenbaar.

De Bijenmarkt
(Nieuweweg Noord)

Uit overlevering weten we dat er vanaf 1400 bijenmarkten rond 
Veenendaal worden gehouden. Meer betrouwbare bronnen melden 
dat tussen 1600 en 1700 aan De Klomp een bijenmarkt werd 
gehouden. Dat De Klomp een goede locatie was is niet vreemd. Nadat 
de fruitbomen waren uitgebloeid werden de korven naar de heide of 
de boekweitvelden gebracht en dat ging in die tijden niet met snelle 
vrachtwagens. Vandaar dat er ook gerust moest worden en dat deed 
men in herbergen rond De Klomp. Het moet bijvoorbeeld in 1863 
een gaan en komen zijn geweest van paard en wagens want in dat 
jaar werden in De Klomp en aan de Nieuweweg-Noord maar liefst 
5.593 korven aangevoerd. In vroeger tijden werd de markt, die de 
grootste van Europa wordt genoemd, niet zoals nu slechts één dag 
gehouden maar men streek wel twee weken in een stuk hooiland 
rond Veenendaal neer. De korven werden neergezet in lange rijen 
met het vlieggat op het zuiden. Terwijl de eigenaar onderhandelde 
met potentiële kopers stroopten de miljoenen bijen de omgeving af 
op zoek naar stuifmeel en water. Was een korf eenmaal verkocht dan 

Stationsstraat 51J, 3905 JH Veenendaal, 0318-504345

info@vastgoedconcept.nl   www.vastgoedconcept.nl

INTERESSE IN DEZE WONING?

TE KOOP | 
KERKEWIJK 181 TE VEENENDAAL

VRAAGPRIJS 619.500,- 

Een klassieke schoonheid, dat is deze in 2013 opnieuw rietgedekte villa op de hoek 

Kerkewijk-Middellaan. Dit uiterst charmante object heeft zowel inpandig als in de tuin 

landelijke stijlelementen. 

Intern zijn het de schitterende sierlijsten,  

de rustieke Franse eikenhouten vloer,  

het keurige schilderwerk, de strakke 

wanden, fraaie doorkijkjes en verrassende 

hoekjes die de woning uniek maken.  

De combinatie van hedendaagse  

gemakken en hoogwaardige authentieke 

details zijn een zeldzame combinatie. 

Gelegen op een perceel van 568 m², waarbij 

u de meeste ruimte treft in de diepe en 

zonnige achtertuin. De achtertuin heeft een 

eigen entree middels elektrische poort en is 

voorzien van een ruime vrijstaande gepot-

dekselde schuur. De prachtige ornamenten, 

hardstenen bestrating en talloze buxus-

heggen zorgen voor een tijdloze klasse.

BIJZONDERHEDEN  

•  Het oorspronkelijke bouwjaar van  

de woning is circa 1942. 

•  Het perceel is aan de achterkant ontsloten 

middels een automatisch bedienbaar 

hekwerk. Op eigen terrein is ruim 

voldoende parkeergelegenheid. 

•  Een groot hardstenen terras, gevolgd door 

een parkachtige tuin met een atelier/

kantoor en een separate schuur geven 

deze woning ook de mogelijkheden voor 

comfortabel ondernemen aan huis. 

•  Verwarming en warm water middels  

CV-ketel (Nefit Trendline, 2015). 

•  De woning is zeer goed onderhouden, 

zo is recentelijk al het buitenschilderwerk 

vernieuwd. 

•  Op korte afstand van de woning treft u 

de uitgestrekte bossen van de Utrechtse 

Heuvelrug en het zeer complete 

winkelcentrum van Veenendaal. 

foto HVOV

34 8-9 SEPTEMBER 2017



Teksten / Communicatieadvies

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

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

Dé ontzorgers in 
verzekeringen en 
pensioenen

Bel ons!  
0318 - 51 90 67

Boompjesgoed 16a, 
3901 MJ Veenendaal
info@brouwerzekerheid.nl

www.brouwerzekerheid.nl



Openingstijden
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
Keuken van 12.00 tot 21.00 uur.

Restaurant Grebbelounge
Buursteeg 2, 3927 EJ Renswoude
T 085-0410110
info@grebbelounge.nl
www.grebbelounge.nl

 Restaurant Grebbelounge

Restaurant Grebbelounge is gevestigd op het Fort aan de Buursteeg in het 
Grebbelinie Bezoekerscentrum. Koffi e, Lunchen & Loungen is het concept van dit 
prachtig gelegen restaurant. 

Onze gerechten nemen u mee naar vier landen die een belangrijke rol hebben gespeeld 
in de Grebbelinie. Tegelijkertijd werken we met producten uit deze streek. Onze lounge 
gerechten hebben een tussengerecht formaat, waarmee u een gevarieerd menu kunt 
samen stellen. Voor de grote eters serveren we BUNKER gerechten en voor de kleintjes 
onder ons hebben we een bunkertjes menu. Alles draait bij ons om beleving en culinair 
genieten op een historische locatie met een verhaal. Wil je het verhaal van de houten 
soldaten ontdekken breng dan een bezoek aan het bezoekerscentrum.

www.pannenkoekenhuizen.com

Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt is de jongste vestiging uit onze organisatie van 
3 pannenkoekenhuizen. Gevestigd in een modern pand met een fris interieur dat u 
zeker zal verrassen! Gelegen aan de N418 en vlak naast de A12 en het Grebbelinie 
Bezoekerscentrum.

Iedereen heeft wel eens zin in een lekkere pannenkoek, niet alleen kinderen zijn er dol op! 
En dat in nou precies onze visie. Met wat voor gezelschap u ook bij ons langskomt, jong of 
oud, met of zonder kinderen, met zijn tweeën of met een groot gezelschap; wij staan garant 
voor gezelligheid, gastvrijheid en natuurlijk een ruim assortiment aan lekkere pannenkoeken 
en poffertjes van dagelijks vers bereid ambachtelijk beslag. Op zoek naar een geschikte 
locatie voor een lekkere lunch? Wij serveren u graag één van onze heerlijke lunchgerechten.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 20.30 uur
Weekend 11.30 tot 20.30 uur
Keuken dagelijks 11.30 tot 20.00 uur

Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt
Nieuweweg-Noord 267A 
3905 LW Veenendaal
Tel. 0318-506469
info@debijenmarkt-veenendaal.nl

 Pannenkoekenhuis de Bijenmarkt
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