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Voorwoord 
 

Met veel plezier presenteer ik deze programma-

krant voor de Open Monumentendag 2016. Dit 

jaarlijkse evenement wordt in Veenendaal georga-

niseerd om u te laten zien wat Veenendaal te bie-

den heeft op het gebied van bijzondere monumen-

ten en gebouwen.

Het thema dit jaar is Iconen & Symbolen, de persoonlijkheid van de 

stad Veenendaal. Daarmee wordt verwezen naar beelden, tekens en 

gebouwen met een bijzondere betekenis. In monumenten zie je ze 

overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, reliëfs en in schil-

deringen. 

Een voorbeeld van een monument met iconische waarde is de Oude 

Kerk op de Markt. Dit Rijksmonument bestaat dit jaar 450 jaar. Een 

belangrijk moment dat extra aandacht verdient tijdens de Open Mo-

numentendag. Een bezoek aan deze kerk kan ik u van harte aanbe-

velen. 

Een landelijk symbool is de molen. Ook Veenendaal heeft twee mo-

lens: de Nieuwe Molen en Molen de Vriendschap. De molenaars ont-

vangen u graag en laten met passie zien hoe ‘hun’ molen ook nu nog 

dienst doet. Ten slotte staat de industriële historie van Veenendaal 

centraal deze dag. Zo staan de schaapjes bij De van Kreelpoort sym-

bool voor de bloeiende wolindustrie. 

Ik wil de organisatoren, deelnemers en vrijwilligers complimenteren 

en bedanken voor het mogelijk maken van deze dag. Een dag waar 

een breed publiek kennis kan maken met het bijzondere erfgoed van 

Veenendaal. Ik wens u allen een mooie en interessante dag toe.

Wouter Kol#

Burgemeester van Veenendaal

Opnieuw samenwerken

Vorig jaar kwam het voor de eerste maal tot een unieke samenwer-

king tussen het Architectuurcentrum Veenendaal en het comité 

Open Monumentendag Veenendaal van de Historische Vereniging 

Oud Veenendaal.

Deze samenwerking is ons zo goed bevallen dat we hebben besloten 

ook voor dit jaar deze samenwerking opnieuw aan te gaan. 

Toen voor 2016 het thema “Iconen en Symbolen” bekend was gewor-

den bracht dat ons op het idee om dit jaar extra aandacht te schen-

ken aan de Oude Kerk vanwege het 450 jarig bestaan van dit gebouw 

en zeker ook een icoon van de geschiedenis van Veenendaal. 

Wederom door medewerking van het plaatselijke bedrijfsleven kan 

deze krant tot stand komen met daar in ook dit jaar weer een mooie 

%ets- wandelroute waarbij het accent gelegd is op vooral de Rijksmo-

numenten die Veenendaal rijk is. 

Daarnaast is er dit jaar ook voor gekozen om de schijnwerper te rich-

ten op enkele voorbeelden van opmerkelijke iconen in het dagelijk-

se straatbeeld, dit met als kader het tijdspad van de wederopbouw 

periode tot heden. Een periode die kenmerkend is geweest voor de 

persoonlijkheid en historie van deze stad.

Geniet u van mooie en verrassende architectuur, de monumentale 

panden en kleine monumenten die u verder op deze route zult aan-

tre#en.

Wij wensen u een %jne dag toe.

Namens het organiserend comité,

Bert van den Bos

Jan van den Dikkenberg

Comité van voorbereiding

(van links naar rechts): Gerada Beijk, Charlotte Melssen, Ab van Koot-

en, Bert van den Bos, Marloes Faber, Jan van de Dikkenberg, Joke de 

Haas en Aart Aalbers. 

(niet op de foto staan): Hans van Ekris,  Wim van Ginkel, Maurice 

L’homme en Hans Wegen.
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de Nieuwe Molen 
•  demonstraties scoutinggroep;

•  bakken cupcakes;

•  imker aanwezig.

De molen is open van 10.00 uur – 16.00 uur.

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 ko*e, thee en limonade.

Museum in de Cultuurfabriek 

Lampegietersavond: 

Demonstratie lampionnen maken van uitgeholde kalebassen. 

Tabak: 

Demonstratie sigaren maken.

Wol: 

Demonstratie weven.

Maquettebouw: 

Demonstratie van door Henk van Voskuilen.

 

Oude Begraafplaats Weverij
De Oude Begraafplaats is deze dag open voor 

rondleidingen van 10.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag 9 september filmvoorstelling
 Vertoning van de %lm van Sanne Heymans en Sander Reijerse die u 

voert langs verschillende gebouwen in Veenendaal. Deze %lm leert 

u op een andere manier te kijken naar de bebouwde omgeving die 

ons zo vertrouwd is. Gebouw het Spectrum aan het Kees Stipplein 

72. Inloop vanaf 20.00 uur. Aanvang 20.30 uur. Aanmelden is nood-

zakelijk via: post@architectuurcentrumveenendaal.nl;

Zaterdag 10 september Fietsroute
Voor deze dag is weer een mooie %ets- wandelroute uitgezet. Op 

pagina 16 en 17 vindt u deze route.

Oude Kerk op de Markt 
Ter gelegenheid van het 450- jarig bestaan 

van de Oude Kerk zullen er om 11.00, 12.00, 

13.00 en 14.00 uur rondleidingen in en om 

de kerk plaats vinden door Constant van den 

Heuvel.

Zoals gebruikelijk op deze dag zullen er in/bij de kerk ook ander 

activiteiten plaats vinden.

Monumentenwandeling
Om 11.00 uur vertrekt Jaap Pilon vanaf de Oude Kerk op de Markt 

voor een rondwandeling langs Rijks- en Gemeentelijke Monumen-

ten, vooral op de Kerkewijk. Jaap is een boeiende verteller en wij 

verwachten hiervoor zeker grote belangstelling.

Iconen en Symbolen 
Tussen 10.00 en 15.30 uur zullen er enkele rondleidingen plaats vin-

den in een aantal bijzondere iconen van Veenendaal nl:

•  om 10.00 uur start er een rondleiding door 

de “Stad in de Stad” bij de Margriet van  

Arkellaan;

•  van 12.00 uur - 13.30 uur is het Panoramage-

bouw aan de Palmengrift opengesteld en 

staan wij klaar om u te informeren.

•  van 14.00 uur - 15.30 uur is de Dishman fa-

briek open gesteld en geeft u een inkijkje in 

het laboratorium van deze fabriek. 

Programma voor 9 en 10 september 2016
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Het Energiehuis
Vormgeven aan Duurzaamheid

Ten behoeve van de woonwijk Veenendaal-Oost Buurtstede heeft 

Architektenburo Guido Bakker het ontwerpt gemaakt voor Het 

Energiehuis. Deze is het hart van het duurzame energiesysteem 

waar vandaan bewoners de warmte en koeling thuis geleverd 

krijgen. De technische installatie, waaronder de warmtepompen en 

de warmtekrachtcentrale, zijn hierin gehuisvest. In de gevels aan de 

rondweg zijn led stroken aangebracht welke een knipoog maakt 

naar de functie van het gebouw.

Het Energiehuis is gelegen aan de Rondweg-oost en het naastgelegen 

%etspad. Aan de achterzijde ligt een parkstrook t.b.v. het de 

woonwijk. In het ontwerp is de groenstrook onderdeel geworden 

van het gebouw. Zo loopt de groenstrook door in een talud en het 

dak van het gebouw. Hierdoor krijgt het gebouw de vorm van een 

wig met de hoge zijde aan de rondweg. De installatie pijpen zijn 

geïntegreerd in het ontwerp d.m.v. een gemetselde schoorsteen 

welke zich manifesteert aan de rondweg. Deze maakt onderdeel uit 

van de geluidswal welke een bu#er vormt tussen de rondweg en de 

woonwijk. Het was gewenst om een gesloten bouwwerk te maken, 

dit i.v.m. gestelde geluidseisen. De gevels bestaan uit betonnen 

elementen met daarop verlijmde steenstrips in een blokkenverband.  

JES en het Panoramagebouw
Revitalisatie in stedenbouw

Veenendaal heeft drie wijken waar zo’n 45 nationaliteiten wonen, het 

JES-gebied: Jan Roeckplatsoen, Engelenburg en Schrijverspark. In de 

afgelopen jaren zijn hier zowel op sociaal vlak als op het gebied van 

ruimtelijke ordening verschillende initiatieven opgepakt. Zo wordt er 

gewerkt aan een betere woon- en leefkwaliteit in de wijken.  

Voorbeelden in de ruimtelijke ordening zijn hierbij de opgeknapte 

speelvoorzieningen en kunstgrasveld in Schrijverspark en het 

opknappen van de openbare ruimte van het Jan Roeckplatsoen 

in overleg met zijn bewoners.  Ook zijn de entrees van de 8ats van 

Engelenburg-Noord aangepakt, door de entrees op de begane 

grond een oriëntatie te geven in twee richtingen in plaats van één. 

Op deze wijze wordt de strenge scheiding tussen voor en achterzijde 

aangepakt en het gebruik van de openbare ruimte aan de ‘nieuwe’ 

voorgevel gestimuleerd. Ook is er in Engelenburg-Noord een 

verbinding gekomen tussen het oostelijke en westelijke deel door 

middel van een verbindingsgang die door een van de 8ats voert. 

Deze verbinding vergroot de bereikbaarheid van het buurthuis 

Panorama

Het Panorama van Marlies Rohmer Architects & Urbanists ligt als één 

alzijdig, rond, transparant, uitnodigend paviljoen middenin deze 

revitalisatie van de Engelenburg. Het programma is een combinatie 

van een buurthuis en gymzaal. Door de gymzaal centraal te situeren 

en de overige functies rondom te leggen, ontstaat er interactie met 

de buurt en de omgeving. Achter de glazen puien zie je de ronde 

wand die geheel beschilderd is door omwonenden als een bonte 

‘binnenvoering’, die alle zestig culturen afspiegelt.

Het gebouw is energieneutraal. Naast de getro#en ‘low-tech’ 

maatregelen als compactheid, een optimale verhouding tussen gevel- 

en grondoppervlak, een luifel, is gebouw voorzien van zonnepanelen. 

Daarnaast voldoet de 8exibele houten kolommenstructuur aan 

het Cradle-to-Cradle principe en biedt mogelijkheid tot diverse 

vormen van dubbelgebruik: de gymzaal en cursusruimte kunnen 

bijvoorbeeld in de toekomst gebruikt worden als theater.

Uitgelicht Historie en Architectuur

De stad of het dorp verkrijgt haar identiteit door de historie en unieke 

kenmerken van haar straten, pleinen en parken. De gebouwde 

omgeving vormt op deze wijze een vanzelfsprekend decor waar 

tegen het dagelijkse leven zich afspeelt. In deze publicatie willen we u 

meenemen door Veenendaal, langs rijksmonumenten en minder vaak 

genoemde bouwwerken, die vanuit verschillende architectonische 

thema’s, in onze ogen Veenendaal haar persoonlijkheid geven of 

hieraan bijdragen.



okkerreclame
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S.K.F. gebouw, Wageningselaan
De wederopbouw periode

Omstreeks 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 

Kogellager industrie op de hoek Wageningselaan/Groeneveldselaan, 

één van die eerste nieuwe bedrijven. 

De architect van de SKF fabriek is M.C.A. Meischke, waarbij een 

grondplan van de het moederbedrijf uit zweden hem 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 van Meischke boven de trap bij 

de hoofdtrap en in de directiekantine. De drie ramen, vandaag de dag 

onderdeel van de collectie van museum Veenendaal,  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 en magazijn worden aan de Westzijde ge8ankeerd 

door een vleugel van twee verdiepingen, waar ten tijden van de 

fabriek, werkplaatsen, magazijn, kantine en wasruimten waren 

ondergebracht. Aan de Noordzijde is de voormalige kantoorvleugel 

van eveneens twee verdiepingen gesitueerd. De positie van deze 

twee verdieping tellende 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.

Stad in de Stad, Petenbos
Stedenbouwkundige ontwikkelingen

De sfeer van het project, met totaal 207 woningen, wordt 

voornamelijk bepaald door het bestaande landschap met daarin 

de eikenwallen en de nabijheid van de Utrechtse Heuvelrug. Het 

project kwam in uitvoering nadat de gemeente Veenendaal een 

ontwerpcompetitie had uitgeschreven gericht aan een aantal 

vooraf geselecteerde partijen (combinatie ontwikkelaar/aannemer/

architect). De Veenendaalse bureaus Van den Dikkenberg en 

Huibers & Jarring werden door Van Elst Vastgoed benaderd om 

hieraan deel te nemen samen met de stedenbouwkundigen 

landschapsarchitecten SVP uit Amersfoort en Hager & Huigens 

uit Veenendaal. Op basis van een uitgebreide landschapsanalyse 

en de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van deze nieuwe 

uitbreidingswijk van Veenendaal werd  in de ontwerpkaders de eis 

neergelegd om hier een geheel eigen gebiedsidentiteit te creëren. 

Géén hoogdravende ‘Randstadarchitectuur’, zoals te lezen stond in 

de latere informatiebrochure. Het plan moest iets tijdloos hebben en 

iets robuusts weerspiegelen, waarin iedereen zijn inbreng had. De 

gracht, eikenwallen en wat hoofdlijnen lagen vast; in de invulling 

en detaillering is alle beschikbare creativiteit benut. Het plan kreeg 

zo een geheel eigen karakter. Tot en met de erfafscheidingen , 

groenvoorzieningen en kunstwerken is dit doorgevoerd. Een gebied 

met een eigen sfeer, een sfeer die geborgenheid uitstraalt.

‘Wachters’, ‘Kantelen’, Muurhuizen, ‘Bastions’ en ‘Torens’ begrenzen 

de stad en het water. De architectuur van de woningen wordt 

bepaald door baksteen, pannendaken en robuuste vormen. De 

huizen zijn verschillend van indeling, vorm en grootte en bestemd 

voor alleenstaanden, gezinnen, senioren of voor mensen met een 

praktijk aan huis. Wat opvalt is dat in de grote verscheidenheid en 

gelaagdheid van het plan een continue beeldkwaliteit is gegenereerd 

door eenduidige maatvoering voor o.a. kozijnafmetingen en de 

plaatsbepalingen in de gevels, als ook in de detaillering van o.a. goten, 

daken en  dakrand beëindigingen. Ook de uiteindelijke steenkeuze 
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werd voorafgegaan door afstemming op de gewenste beeldvorming 

van de robuuste stad met daarin z’n eigen vertaling van ‘stadsmuren’. 

De kleur van de steen is afgestemd op de kleurschakering van de  

stoere houtwallen.

De beoordelingscommissie beoordeelde deze inzending als 

vernieuwend ten opzichte van de eerder in de gemeente 

gerealiseerde woningbouw projecten van enige omvang, en prezen 

vooral de stedenbouwkundige opzet en samenhang in combinatie 

met de verrassende architectuur. Veenendaal was een uniek 

woningbouwproject rijker, en tot op de dag van vandaag blijkt de 

ruimtelijke kwaliteit ervan hand in hand te gaan met het uiteindelijke 

woonplezier van de ‘Stad in de Stad’ bewoners.

“De Nieuwe Fabriek” 
Kerkewijk 115

Het inmiddels grotendeels verdwenen complex van de onder andere 

de Panter Sigarenfabriek, kwam in verschillende stadia tot stand. De 

schoorsteen werd gebouwd in 1910 en de fabriekshal in 1918, in 

opdracht van de Maatschappij voor Textiel Industrie v/h Roesingh 

en Zn. Na het faillissement van de %rma in 1937 werd het pand 

overgenomen door de Ritmeester Sigarenfabriek, gesticht door de 

zonen van de eigenaar van Ritmeester. Na afbraak van de fabriek 

rond 1990 is het kantoorgebouw compleet behouden gebleven en 

heeft nu de beschermde status van Rijksmonument.

Het blokvormige pand van twee bouwlagen heeft een voorgevel van 

drie traveeën breed. De ingang bevindt zich in het midden en heeft 

een rijk gedecoreerde portiek waarvan de hoeken zijn geaccentueerd 

met natuursteen, waarop eveneens in natuursteen uitgevoerde boog 

rust. De boog is versierd met een krulmotief waaronder zich bollen 

bevinden, De deuren zelf hebben getoogde panelen en bevinden 

zich onder een boogvormig glas-in-lood bovenlicht. Het is vooral 

deze rijk gedecoreerde entree die het pand waardevol maakt.

Villa “Stuijvenberg” 
Kerkewijk 22

Deze woning werd gebouwd rond 1900 en is een representatief voor-

beeld van het bouwtype villa. De villa heeft een asymmetrische voor-

gevel: links twee bouwlagen met een topgevel, rechts één bouwlaag. 

De dakkapel op het dakschild van de rechter zijbeuk is een latere toe-

voeging. De hele gevel is, op een voor de tijd van ontstaan typerende 

manier, versierd met banden van kleurig verglaasde steen, ontlas-

tingsboogjes met aanzet- en sluitstenen en gepro%leerde goten met 

lijsten. De topgevel is met latwerk gedecoreerd en bekroond met een

zogenoemde makelaar. De dakpannen hebben verschillende kleu-

ren en zijn in ruitpatroon gerangschikt. Opvallend is het traptorentje 

aan de zijgevel, met grote vensters. Al deze onderdelen geven het 

huis een schilderachtige aanblik. De stijl is een mengeling van cha-

letstijl (Het pand heeft houten windveren en boeidelen. De topgevel 

is met veel hout gedecoreerd en de boeidelen zijn fraai gepro%leerd), 

neogotiek (traptorentje met glas-in-lood) en neorenaissance (ontlas-

tingsboogjes, gekleurde stenen). Alle verschillende onderdelen ge-

ven de villa een pittoresk voorkomen. Ondanks veranderingen in het 

verleden, biedt de villa een voor Veenendaal unieke aanblik.

Hoogspanningsmasten
Verstilde iconen

Niet bepaald onomstreden bouwwerken in Veenendaal zijn de hoog-

spanningsmasten. De vormgeving van de hoogspanningsmasten is 

voor een deel van technische aard, echter de belangrijkste reden ligt 

besloten in de netgeschiedenis. In een ver verleden had ieder gebied 

(vaak een provincie) zijn eigen elektriciteitsbedrijf met een zelfbe-

heerd hoogspanningsnet. Ieder bedrijf had zijn eigen voorkeur: zo 

gebruikte de PGEM (Gelderland)  graag tonmasten vanwege hun 

smalle, hoge pro%el en hun hoge elektrisch rendement. De PUEM uit 

Utrecht koos daarentegen van zogeheten donaumasten, welke ook 

in Veenendaal zijn toegepast. Het donaumodel vormt een compro-
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door de tuin te kunnen garanderen. De zaal is een gelijkzijdige 

achthoek waarin de zaal zelf geheel door glaspuien is  omgeven om 

optimaal uitzicht te garanderen. Het dak wordt gedragen door een 

opvallende staalconstructies welke voor velen – in combinatie met 

de vorm van het gebouw -  associaties oproept met een UFO.

Talmaschool / De Reünie, Industrielaan
Herbestemming van erfgoed

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 is op basis 

van het gave casco en de ruimtelijke mogelijkheden omgetoverd 

in jongerenhuisvesting. In de structuur van het gebouw zijn drie 

type studio’s ontworpen door opZoom architecten, ieder met 

hun eigen karakteristiek en ruimtelijkheid. In het ontwerp 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 er grote historische klassenfoto’s in het interieur verwerkt.

Een belangrijk deel van de cultuurhistorie van het technische onderwijs 

in Veenendaal heeft op deze wijze een nieuw leven gekregen.

mis tussen hoge, smalle ontwerpen die weinig ruimte innemen en 

lage ontwerpen die veel grondruimte nodig hebben, zoals hamer-

koppen (veel toegepast in Overijssel). Naast zijn markante verschij-

ningsvorm heeft het hoogspannigstracé ook zijn invloed gehad op 

de ruimtelijke ontwikkeling van Veenendaal, aangezien er restricties 

zijn aan het bouwen in de nabijheid van het tracé. Een recenter voor-

beeld hiervan is dat er voor de ontwikkeling van het Perron wijzigin-

gen zijn  doorgevoerd in het stroom verloop  van het tracé om dich-

ter bij de masten te kunnen bouwen. 

Momenteel wordt er door minister Kamp zijn wetsvoorstel STROOM 

aangepast. Dit zal de weg plaveien voor het ondergronds brengen 

van het hoogspanningstracé boven de bebouwde kom van Veen-

endaal. Dit is natuurlijk goed nieuws. Maar met het ondergronds 

verdwijnen van het tracé kan de vraag worden gesteld of men dit 

industriële erfgoed niet tastbaar moet houden door op enkele plek-

ken de masten te laten staan, een herinnering aan het verleden, als 

verstilde iconen.

De ‘UFO’ van Veenendaal, Kerkewijk 77
Compositie en functie

Als vervanging voor de bestaande recreatiezaal van  Zorgcentrum ‘de 

Engelenburgh’ aan de Kerkewijk – welk gebouw gesloopt werd om 

plaats te maken voor de nieuwbouw van een appartementencomplex 

- werd het architectenbureau Huibers & Jarring gevraagd hiervoor 

een nieuw ontwerp te maken. Duidelijkwas dat in het programma 

de nieuwe  locatie ervan primair werd gesteld waarbij voorgesteld 

werd om hiervoor  het logistieke ‘hart’ van het complex van het 

Zorgcentrum uit te kiezen. 

De prachtige aangelegde binnentuin – inclusief waterpartij -  met 

levendig uitzicht naar de Industrielaan bleek hiervoor een bijna 

vanzelfsprekende plek. Vanuit alle afdelingen was dit de snelst 

bereikbare plaats en route voor bewoners én personeel. Om de 

binnentuin z’n kwaliteit te kunnen laten behouden werd gekozen 

om de multifunctionele zaal ‘op te tillen’ en direct op de aansluitende 

gangen van de 1e verdieping aan te laten sluiten.

De enkelvoudig samengestelde betonkolom die de zaal(vloer) draagt 

is zorgvuldig ontworpen om – ondanks z’n omvang – ook doorzicht 



Wessel Berkhout
Aan- en Verkoopmakelaar

persoonlijk 
en betrokken

gewoon
helder

scherp en 
realistisch 
makelaarstarief

gratis
waardebepaling

deskundig
met passie

vakbekwaam 
en toegankelijk

aandacht voor 
u en uw 
woonomgeving

gewoon een goede makelaar

Heeft u vragen? 

Stel ze gerust, bel mij 

op 0318 - 628 412

Of kom eens langs op ons kantoor:

Zandstraat 61

3901 CK Veenendaal

0318 - 628 412

info@burglandveenendaal.nl

www.burglandmakelaars.nl

Tuin- en landschapsarchitecten bnt                                  T +31 (0)318 860008                                                               E hager@hagerhuigens.nl
Kerkewijk 65                                                                      M+31 (0)651068014                                                                W ww.hagerhuigens.nl
3901 EC Veenenaal



kapitaalswaarde voor de gemeente te bewaken viel dit uiteindelijk 

in goede aarde. Als een kunstenaar in het uitleggen heeft Jan van 

Lunteren zowel het toenmalige College van B&W en Het Waterschap 

kunnen overtuigen van de voorgestelde oplossing. Het resultaat; 

de locatie en het plan is gekocht en gebouwd door Rien van Elst en 

vervolgens verhuurd aan de gemeente als tijdelijke trouwlocatie. De 

mogelijkheid het gebouw meervoudig te gebruiken heeft zich in de 

loop van de tijd bewezen, van trouwpaviljoen tot restaurant.

Ik loop er nog altijd met plezier langs, zeker als het terras vol zit en 

het een gezellige indruk maakt. Als u er nog niet bent geweest, de 

mensen zijn er aardig, loop er eens naar binnen en kijk of u hetzelfde 

ervaart.

Ary Kroesbergen, architect van het trouwpaviljoen

Frisia Villa
Kerkewijk 8

De Frisia villa is een groot dubbel herenhuis aan de Kerkewijk. 

Het gebouw was zowel kantoor als directeurswoning van de grote 

textielfabriek die naast het huis lag en waar nu theater de Lampegiet 

staat. Het complex ontstond rond 1884 in opdracht van D. van 

Woudenberg. Betre#ende de Frisia villa was er eigenlijk sprake van 

twee herenhuizen die met de rug tegen elkaar zijn geplaatst, met 

de ingangen aan de kopse kanten. Het kantoorgebouw bevond zich 

links en het woongedeelte rechts. 

De oorspronkelijke U-vormige opzet van de plattegrond waarvan de 

opening aan de achterzijde lag, is nog steeds te herkennen. Aan de 

straatzijde wordt de symmetrie van het pand benadrukt door de twee 

erkers die als twee uitzonderingen het strenge, regelmatige uiterlijk 

van het pand verrijken. Dit in combinatie met de  speelse sluitstenen, 

die de verticale geleding van het pand accentueren, zorgt voor een 

deftige uitstraling. 

Het gebouw heeft de beschermde status van rijksmonument en is 

momenteel volledig in gebruik als kantoor. 

Restaurant Mucha, De Sterke Arm 1
Het enige gebouw aan het Valleikanaal

Een verhaaltje over het ontstaan van een gebouw aan het water.

Het was vroeg in de ochtend, april 1994 dacht ik, toen Jan van 

Lunteren (de meest creatieve ambtenaar/directeur die ik ken) belde 

en een ontstane uitdaging met mij deelde. De toenmalig geplande 

verbouw van het gemeentehuis en de mislukte zoektocht naar 

een alternatief voor een trouwlocatie in Veenendaal bracht Jan op 

het idee mij als jong architect in Veenendaal te benaderen. Al snel 

ontvouwde hij zijn idee een aantal geschakelde containers met een 

zeildoek er boven, (het geheel gelegen aan het Valleikanaal) zou de 

oplossing zijn voor de tijdelijke trouwlocatie. Aan het water moest 

het komen, aanmeren van het huwelijksbootje leek een mooie 

metafoor voor het huwelijk. Vergaderingen die volgden bevestigden 

dit uitgangspunt. Na enige pogingen om de door Jan aangereikte 

suggestievorm te geven ben ik toch een eigen weg ingeslagen. Een 

oplossing vond ik in de uiteindelijke vorm zoals nu nog bestaat, het 

restaurant Mucha.

De ontwikkeling van het gebouw; het langzaam in het gebouw 

dalen, dichter bij het water komen, de gekantelde glazenwanden 

die maximaal uitzicht geeft op de omgeving de brug en het water. 

De steenachtige bebouwing in de vorm van een taartpunt maakt 

het mogelijk op het terras ongestoord bij elkaar te komen en in de 

huidige situatie rustig op het terras te kunnen dineren.

Voor mij was het maken van een gebouw, dichtbij de bestaande brug 

aansprekend, er ontstond zo een knooppunt van water de brug en 

het nieuwe paviljoen, het paviljoen voor een stukje zwevend boven 

het water van het Valleikanaal.

Maar, hoe verkoop je dit aan je opdrachtgever, met het ontstane 

idee er later een pannenkoekenhuis van te maken en dus de 
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Open Monumentendag 
Dag van de Architectuur

Dagactiviteiten

Oude kerk 10:00 - 16:00

Museum 10:00 - 16:00

Dishman 14:00 - 15:30Stad in de Stad 10:00 - 11:30

Panoramagebouw 12:00 - 13:30

Oude begraafplaats 10:00 - 16:00

Beide molens 10:00 - 16:00
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Fiets- en wandelroute
Veenendaal

Vanuit museum RA Synagogestraat, einde RA 

Verlaat, RD wordt Valleistraat. Kruising Gilbert 

van Schoonbekestraat oversteken, daarna LA 

Sirius blijven volgen, Grote Beer oversteken 

LA en direct RA (bij supermarkt Birlik) %etspad 

volgen 2 bruggetjes over RD onder Rondweg-

Oost door.

- Links staat het Energiehuis

Einde %etspad RA Dragonderweg, deze 

blijven volgen, 1e weg RA Meentdijk, wordt 

Gelders Benedeneind, wordt Benedeneind, 

onder Rondweg-Oost door. Kruising RD Prins 

Clauslaan doorrijden tot rotonde, hier LA 

Tinneweide. 2e weg RA Palmengrift. Dan 1e 

weg/%etspad RA naar  het Panoramagebouw 

(rondleiding van 12:00 – 13:30). Vervolgens 

weer terug naar Palmengrift LA.

RA de Brinken, LA de Fuikeweide einde LA 

dan eerste %etspad RA door stadspark einde 

%etspad RA Groeneveldselaan kruising 

Industrielaan – Wageningselaan oversteken. 

Voor kruising weg schuin oversteken om daar 

het %etspad te nemen. 

- Links staat het voormalige SKF gebouw.

Groeneveldselaan vervolgen spoor over 

wordt Hermelijnlaan bij rotonde %etspad 

bijna driekwart rond RA, na water aan 

de rechterzijde RA %etspad, 1e weg RA 

Wilhelmina Druckstraat, deze volgen door 

wijk. 

- U fietst door “Stad in de stad” (rondleiding in 

deze bijzondere wijk van 10:00 – 11:30) Locatie  

Margriet van Arkellaan.

Einde LA Margaretha Turnerlaan, bij 

voorrangskruising RA, 1e weg RA Kantmos 

einde LA, einde RA, dan weer RA (Petenbos) 

1e weg LA Floralaan RD Fluweelmos (staat 

bord doodlopende weg, %etsers kunnen RD) 

LA Middellaan, einde RA Kerkewijk. 

- Rechts op Kerkewijk 115 “De Nieuwe 

Fabriek” (Voormalige uitbreidingslocatie voor 

Ritmeester sigarenfabrieken).
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Voor Tamminga LA Patrimoniumlaan, 3e weg 

RA Frans Halslaan %etspad RD, 2 tunneltjes 

door dan direct 2x RA Stationssingel, 1e weg 

LA Lindelaan, einde RA Kanaalweg. 

- Aan de overzijde restaurant “Mucha”

Einde LA Kerkewijk, RD tot Markt, hier 

afstappen en omhoog lopen langs de Oude 

Kerk.

- Markt 7, voormalig pand Regter

- Markt 9, Oude Kerk

RD Achterkerkstraat. Einde LA Weverij en dan 

RA Molenstraat, 1e weg RA Kostverloren, 

- U fiets rondom het “Gedenkpark oude 

begraafplaats”

Einde LA Zandstraat, 4e straat RA via 

Davidsplein – Davidsstraat, 

- Woningen “Davidsstraat”

Einde LA Rozenstraat, einde LA Munnikenweg, 

bij stoplicht RA Rondweg-West, bij stoplicht 

LA De schans, RA de Schutterij, RD Vendelier. 

- U fietst parallel aan de A12 met rechts 

“Diamant kantoren” 

Rondweg-West oversteken, dan RA 

Nieuweweg volgen.

- Rechts “Molen de Vriendschap”

- Links “De nieuwe Molen”

Einde Nieuweweg oversteken LA en direct RA 

Nieuweweg vervolgen.

- Links “Dishman gebouw” (rondleiding van 

14:00-15:30) 

RD Achterstraatje, RD Verlaat, 1e weg RA 

Synagogestraat – Museum.  



De Historisch Vereniging Oud Veenendaal werd in 1985 

opgericht en bestaat dit jaar dus 31 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 mw. J. Groenleer – de Jong, 

ledenadministratie@oudveenendaal.nl onder vermelding 

van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail 

adres. U kunt uw aanmelding ook opsturen naar Driemaster 

42, 3904 RL Veenendaal. 

U bent als lid van harte welkom.

www.oudveenendaal.nl

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.

www.architectuurcentrumveenendaal.nl

V E E N E N D A A L

ARCHITECTUUR
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...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

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

     
  Kerkewijk 181  

                         3904 JD Veenendaal  

            Tel 0620031900  

            info@chrisgerritsen.nl 

 

 

Chris schildert uw complete woning of bedrijfspand en doet dit met precisie en vaardigheid.  

Chris garandeert zijn werk en zorgt dat zijn klanten blij en tevreden zijn als hij het project verlaat. Hij luistert goed 

naar zijn opdrachtgevers en vertaalt dit in een mooi en vakkundig stuk schilder of sauswerk.  

Chris werkt met goede materialen en eersteklas verf, ook werkt hij regelmatig met prachtige kalkverf die uw ruimte 

een rustieke en authentieke uitstraling geeft. Hij heeft van alle goede merken duidelijke kleurkaarten zodat u 

eventueel uw kleuren zelf kan uitzoeken of met behulp van een kleuren consultant waar hij nauw mee samenwerkt. 

Het aanbrengen van glasvezel of prachtig Engels behang niets is deze vakman teveel. Eventueel kan er een 

moodboard gemaakt worden waar u de uitgekozen kleuren/stoffen kan zien en op welke delen ze opgebracht 

worden, zo blijft u betrokken. Zijn expertise resulteert altijd in goed hand/vakwerk waar u tevreden mee zult zijn. Of 

het nu zakelijk of privé is hij past zich aan, als u bv liever niet thuis bent als er geschilderd wordt dan kan dit zeker 

geregeld worden, andere mensen willen liever wel weer thuis zijn, alles kan besproken worden. Zakelijk wordt er 

regelmatig gevraagd of het eventueel in de avonduren kan ook dit is geen bezwaar.  

Als u, na het lezen van dit artikel, geïnteresseerd of geïnspireerd bent geraakt dan wil Chris heel graag een 

vrijblijvende en gespecificeerde offerte maken.  

Chris Gerritsen  
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(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 a8open 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 2016 naar het kerkgebouw kijkt, kan hieraan maar moeilijk 

zien dat het gebouw dit jaar vier en een halve eeuw in gebruik is als 

kerkgebouw. Een aanblik op dit moment laat zien dat het gebouw nu, 

overigens pas sinds dit jaar, is omgeven door een betrekkelijk laag maar, 

gelukkig, transparant hekwerk op de ovale verhoging van de bestrating 

rondom de kerk. Een aanblik die in vroegere tijden geheel anders was 

omdat vanouds rondom de kerk het terrein ook werd gebruikt 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 geen 

grafzerken of andere restanten van graven bewaard gebleven. Alleen 

de archieven maken er melding van. Gelukkig wel zodanig dat hiervan 

Voormalig pand van Recter 
Markt 7

Dit in het oog springende pand is een van de belangrijkste gebouwen 

in Veenendaal vanwege de ver%jnde, gaaf bewaarde detaillering. Het 

werd gebouwd in 1906: “De eerste steen gelegd door D.H. Recter 

16 mei 1906.” Het pand heeft tot op heden als woon- en winkelhuis 

gefunctioneerd. De benedenpui en de erker zijn gedecoreerd in 

Jugendstil, een weelderige stijl die hier op allerlei onderdelen is 

toegepast. Binnen de Jugendstil onderscheidt met twee polen. De 

ene pool door het gebruik van asymmetrische, slingerende en 8orale 

decoraties. In Nederland bedienden de architecten zich meestal van 

geometrische vormen. Bij Markt 7 zijn echter ook minder strakke 

decoraties toegepast waardoor het pand een fraaie mengeling van 

de twee stromingen binnen de stijl is geworden. Opvallend zijn de 

natuurstenen pilasters links en rechts, waarin bloemen zijn gebeiteld. 

In de deur zijn diverse rondingen in hout uitgevoerd, het handvat 

is met typerend zweepslag motief gedecoreerd. Elders, bijvoorbeeld 

in de steunen van de erker, zijn banden, gleuven en ronde vormen 

aangebracht. Bovendien zijn karakteristieke materialen gebruikt 

zoals natuursteen en verglaasde baksteen. 

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 
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de aantallen inwoners in deze periode is berekend dat er minstens 

6000 en misschien wel meer dan 7000 mensen begraven zijn op deze 

begraafplaats.

De voortgaande groei van de gemeente maakte dat de begraafplaats 

snel vol raakte en ook steeds meer binnen de bebouwde kwam te lig-

gen. De gemeente Veenendaal moest dus uitwijken naar een nieuwe 

begraafplaats. In 1917 is begonnen met het begraven op de begraaf-

plaats aan de Munnikenweg. De Oude begraafplaats is gedurende 30 

jaar alleen nog maar gebruikt voor bijzettingen in bestaande graven. 

In 1986 werd de Oude Begraafplaats gerenoveerd. Een deel van de 

meest karakteristieke grafmonumenten werd herplaatst langs het 

nieuw aangelegde wandelpad over het midden van het grafveld. De 

gedenkstenen, met uitzondering van de drie graven met een hekje er 

om heen, geven nu niet meer de positie aan waar de op de gedenk-

stenen genoemde personen daadwerkelijk begraven liggen. De ove-

rige grafstenen zijn vernietigd. In 2009 is de begraafplaats opnieuw 

gerenoveerd.

Arbeiderswoningen
Davidsstraat 

Aan de Davidsstraat zijn in 1920 aan weerszijden arbeiderswoningen 

gebouwd in opdracht van de “Veenendaalse Woningstichting”, die was 

opgericht door de Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij (VSW). 

Directieleden van  de VSW vormden het bestuur van de woningstich-

ting. In Veenendaal werd meestal gebouwd naar ontwerp van plaat-

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 aantre#en. 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 ce-

ment pleisterwerk. De witte uitstraling van nu is nog niet zo oud. Het 

zal nooit een gebouw zijn geweest met frisse Hollandse metselwerk-

muren en al helemaal niet met muren opgebouwd in natuursteen 

zoals we die kennen van andere (laat-) middeleeuwse gebouwen. De 

achtereenvolgende uitbreidingen zijn ook in het interieur niet meer 

goed waar te nemen omdat dit nu zich als een relatieve eenheid aan 

ons presenteert.

Gedenkpark oude begraafplaats
Kostverloren/ Weverij

Rond 1800 telde Veenendaal zo’n 2000 inwoners. Begraven werd er 

nog steeds in en rond de kerk op de Markt. Met het besluit dat vanaf 

december 1812 geen doden meer begraven mochten worden in 

de kerk kwam hier verandering in. Daarnaast werd gesteld dat een 

kerkhof op 40 meter afstand van de bewoonde wereld moest liggen. 

Door deze regel kon de begraafplaats rond de Oude Kerk ook niet 

meer gebruikt worden. Na dit besluit heeft het nog 17 jaar geduurd 

voordat de gemeenten Ede en Veenendaal een stuk grond aankoch-

ten 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 mo-

lenmonument in de Molenstraat staat in Veenendaal bekend als De 

Meulenpol. In 1829 vond de eerste begrafenis plaats. Op basis van 
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dinsdag tot en met zondag van12:00u tot 17:00u.                                                                       
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Kasteel Amerongen is het mooiste Nederlandse kasteel uit de Gouden Eeuw dankzij de 

oorspronkelijke staat van het Huys, de tuinen en de collectie. Dit cultuurhistorische monument heeft 

een rijke familiegeschiedenis van 700 jaar. Het kasteel is omringd door prachtige historische tuinen 

en ligt aan de voet van het pittoreske dorp Amerongen. Kasteel Amerongen bruist van de 

activiteiten! Kom meer te weten over de Sterke Vrouwen die op het kasteel hebben gewoond  of 

bezoek de Zomerse Zondag, waarbij je zelf het kasteel ontdekt en kunt genieten van prachtige 

muziek, gespeeld op de historische instrumenten! Nieuwsgierig? Bezoek dan snel dit prachtige 

monument op de Heuvelrug!  

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en tickets op www.kasteelamerongen.nl 
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uitstraling verkrijgt door de verscheidenheid in de vormgeving en 

materialisering van de lintbebouwing.  

De Diamant kantoren zijn hiervan een mooi voorbeeld als iconen van 

groei. De in 1992 gereed gekomen kantoren van Architectengroep 

Van den Dikkenberg BNA, voorzien in een schitterend uitzicht op de 

A12, ze vormen een hoogglanzende blikvanger en een poort naar 

de gemeente Veenendaal. Dit leverde ze dan ook hun bijnaam “de 

diamant kantoren” op.  

De Low-pro%le kantoren waren toen in Veenendaal wel voorhanden,  

maar de wat luxere kantoren,  zoals in de grote steden ontbraken.  

Vanuit die visie is het kantoren concept ontwikkeld.  Het imposante 

project met glazen vliesgevels bestaat uit een cluster van drie 

gebouwen.  Het midden gebouw telt zeven verdiepingen,  en 

beide ‘rand ’gebouwen ieder vijf. Totaal heeft het complex 8140 m2 

aan kantoorruimten.  Iedere etage beschikt over een eigen pantry, 

toiletten en lift. Het onderhoud van de gebouwen zal minimaal zijn 

dankzij de toegepaste materialen.  Veel glas en gemo#eld aluminium. 

Het midden gebouw heeft een extra uitstraling gekregen door 

toepassing van een bakstenen bekleding. Aan de entourage buiten 

het de gebouwen is daarnaast ook de nodige aandacht besteed voor 

parkeren en parkachtige groenvoorziening.

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 Veen-

endaal. 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 mole-

naarsgeslacht Van Eden dat de molen al sinds 1891 bedient. In 1898 

kon Jan Jacob van Eden met zijn gezin verhuizen naar het mole-

naarshuis naast de molen. In 1928 werd de maalderij door zoon Ger-

rit 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 

selijke aannemers of architecten, de huizen aan de Davidsstraat zijn 

van de hand van architecten uit de Amsterdamse School, mogelijk 

doordat de VSW veel zakelijke connecties had in het Amsterdamse. 

Het complex is gebouwd naar ontwerp van P. Vorkink (1878 – 1960) 

en J. Wormser (1878 - 1935) uit Amsterdam. Doel van de architecten 

van de Amsterdamse School was om ook de arbeidersklasse te ver-

he#en: de mooie vormgeving moest leiden tot een beter leven. Bij de 

woningen zijn verscheidene kenmerken van de Amsterdamse School 

toegepast. Het complex is nog steeds eigendom van de Veenendaalse 

Woningstichting en heeft de beschermde status van rijksmonument.

De A12 en de Diamant kantoren
De snelweg als toegangspoort 

In de ontwikkeling van Veenendaal heeft de rijksweg A12 een 

belangrijke rol gespeeld met zijn goede ontsluiting naar zowel 

Utrecht als Arnhem. Dit heeft Veenendaal in de loop der jaren een 

markante plek opgeleverd als een van de groeigemeenten in de 

Provincie Utrecht en heeft gezorgd voor een snel uitbreidend 

industriecentrum.

De eerste plannen voor een vierbaans rijksweg van Den Haag via 

Utrecht in de richting van Veenendaal-De Klomp komen uit 1938. 

Tot dan toe liep de oost-west route noordelijker vanaf Utrecht, 

over de huidige N224 Zeist-Ede-Arnhem. Slechts enkele weken na 

de Nederlandse capitulatie werden de oorspronkelijke plannen 

aangepast  door de Duitsers en werd het plan opgevat de weg vanaf 

de klomp door te trekken naar Arnhem en Oberhausen. Onder het 

moto ‘Kriegswichtig’ werd de aanleg van de rijksweg vanaf Utrecht 

richting het Oosten in de WOII als een van de weinige wegenprojecten 

voortgezet. Rijksweg 12 kreeg de bijnaam het ‘Hazenpad’ in de hoop 

dat de Duitsers snel zouden verdwijnen via deze nieuwe weg. Aan 

het einde van WOII waren er delen van de route in aanleg maar verre 

van af. Vanaf 1957 was er een doorgaande snelweg tussen Voorburg 

en Arnhem en in 1964, zo’n 20jaar na het einde van WOII, was er een 

volledige snelweg tot de Duitse grens. 

De bebouwing langs de snelweg is de eerste indruk die men 

meekrijgt van Veenendaal. Het vormt de toegangspoort die zijn 
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bachtelijk 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. 

Dishman, Nieuweweg 2-A 
De stedelijke enclave

In de negentiende eeuw ontstond de wolspinnerij en –fabriek Van 

Schuppen, later Scheepjeswol genoemd. Het grootste deel van deze 

fabriek is gesloopt, nu staat hier het winkelcentrum ‘Scheepjeshof’. 

Er zijn van het complex van de Scheepjeswol nog enkele gebouwen 

over. Dit betreft de villa, de wolopslagloods en werkplaats techni-

sche dienst. De villa, uit 1935, is ontworpen door de voor Veenendaal 

‘gaande werk’ uit de molen werd verwijderd werd om plaats te ma-

ken 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 Vriend-

schap. 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. 

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 vervan-

gende stenen molen gebouwd en deze werd “De Nieuwe Molen” 

genoemd. De familie Van Eden is vanaf ongeveer 1630 eigenaar van 

deze molen. Gerrit van Eden besloot om de oude standerdmolen te 

slopen. In 1911 is de huidige ronde  stenen stellingmolen gebouwd 

en draagt nog steeds als naam “De Nieuwe Molen”. In 1924 overleed 

Gerrit van Eden en kwam de molen in bezit van Harm van Eden. Tot 

1946 werd er met de molen gemalen. Vanaf die tijd begon de meng-

voederindustrie zich steeds meer te ontwikkelen. Door deze ontwik-

keling konden de grondsto#en die gebruikt moesten worden niet 

meer door de stenen in de molen worden gemalen.

Hierdoor kwam de molen stil te staan en verviel de molen steeds 

meer. In 1976 heeft Harm van Eden de molen verkocht aan de ge-

meente Veenendaal. Daarna is de molen overgegaan naar de Stich-

ting De Utrechtse Molens, nu een deel van Stichting Het Utrechts 

Landschap. Vrijwilligers zorgen ervoor dat er nog steeds met wind-

kracht graan gemalen wordt. In de molen is ook een winkel waar am-
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belangrijke architect B. van Kreel. De woning is gebouwd in een ex-

pressionistische stijl, met invloeden van de Haagse School. Ook de 

gemetselde erfafscheiding met sierhekwerk is karakteristiek voor 

de architectuur uit deze tijd. Eerst grensde de villa aan tuinen, pas 

later werd de fabriek uitgebreid en omringd door werkplaatsen. De 

wolopslagloods en technische dienst, uit circa 1957, zijn gebouwd 

in de zogenaamde shake hands wederopbouwarchitectuur (1945-

1960). Hier worden traditionele baksteengevels en vormmiddelen 

gecombineerd met moderne materialen en constructiemethoden 

als staal en beton. Belangrijk bij dit gebouw zijn de prefab betonnen 

vensterelementen , de platte daken en lichtstraat gecombineerd met 

traditioneel baksteen in Noords verband, een verwijzing naar het 

middeleeuwse Noordse verband. Het gebouw is zorgvuldig ontwor-

pen volgens een vast maatsysteem. Deze monumenten zijn belang-

rijk voor Veenendaal als voorbeeld van de vele industrie die Veenen-

daal gekend heeft. Er is een duidelijke relatie tussen de gebouwen, 

en de duidelijke herkenbaarheid van invloeden van Haagse School 

en Shake Hands wederopbouwarchitectuur.  Het terrein vormt een 

industriële enclave in het dorp. Het ligt nu verstopt tussen de dui-

delijk als achterzijde vormgegeven wand van de Scheepjeshof, en 

diverse bedrijfshallen. Het terrein is echter een herinnering aan de 

industriële geschiedenis van Veenendaal, en de bijbehorende sociaal 

- economische ontwikkeling.

Tevens is het bijzonder dat het gebouw door de jaren heen dezelfde 

functie heeft gehouden. Het wolvet, wat hier gewonnen werd, wordt 

tot op de dag van vandaag gebruikt door de huidige eigenaar, Dish-

man. Door verschillende eigenaren is deze fabriek gebruikt voor 

productie van sto#en uit wolvet. Uit het wolvet wordt vitamine D 

gewonnen. In het huidige pand bevinden zicht onder andere labora-

toria. Deze zijn als een autonoom gebouw in de bestaande construc-

tie geplaatst, zonder deze aan te tasten. Ook binnen in het gebouw 

is de oorspronkelijke constructie met paddenstoelvloeren en metsel-

werk goed te herkennen.
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Wij bedanken alle adverteerders, sponsoren en allen 

die in welke vorm dan ook een bijdrage hebben 

geleverd, heel hartelijke voor hun bijdragen.

Ook alle vrijwilligers die zich bij de organisatie van deze 

dag hebben ingezet willen wij heel hartelijk bedanken 

voor hun geweldige inzet. Zonder hen zou het niet 

mogelijk zijn geweest deze dag te organiseren. 

Velen bleken bereid om op deze dag hun pand 

(monument) open te stellen voor bezichtiging. Wij 

realiseren ons dat dit voor enkele uren een inbreuk 

maakt op uw privacy. Daarom onze bijzondere 

waardering dat u dit deze dag hebt willen doen.

Namens het organiserend comité,

Bert van den Bos

Jan van den Dikkenberg.

V E E N E N D A A L

ARCHITECTUUR
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