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Voorwoord
Iedere tweede zaterdag van september 
vindt in Veenendaal de Open Monu-
mentendag en Dag van de Architectuur 
plaats. Dit jaar valt de dag op 8 septem-
ber. Het is een dag waarop monumenten 
voor iedereen toegankelijk zijn om u te 
laten zien wat Veenendaal te bieden heeft 
op het gebied van bijzondere monumen-
ten en gebouwen. En dat is best veel!

Met het thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het accent op alles wat ons 
in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. Het thema sluit aan 
bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief 
van de Europese Unie. Ook in Veenendaal zijn er plekken waar je 
Europa in kunt terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan de Bisschop 
Davidgrift, waardoor Gilbert van Schoonbeeke de Veense turf naar 
Antwerpen vervoerde. 

Veel van onze historische fabrieken hebben banden met Europa. 
Vanaf de jaren ‘70 kwamen veel gastarbeiders uit Spanje en Joe-
goslavië om in onze sigaren- en textielfabrieken te werken. Later 
volgden ook de Turken en Marokkanen, waarmee deze periode het 
begin was van onze huidige multiculturele samenleving. 

Op veel plekken in Veenendaal worden tijdens de Open Monumen-
tendag en de Dag van de Architectuur activiteiten georganiseerd. 
Ik kan u aanraden om in ieder geval de activiteiten in de oude 
Ritmeesterfabriek aan de Kerkewijk te bezoeken en de fietsroute 
langs de voormalige fabrieksgebouwen te fietsen. Het belooft een 
gezellige dag te worden voor jong en oud.

Tot slot wil ik de organisatoren, de deelnemers en alle vrijwilli-
gers hartelijk bedanken voor hun inzet. Jullie hebben het, ook dit 
jaar, weer mogelijk gemaakt om een afwisselend en aantrekkelijk 
programma neer te zetten. En tegen alle bezoekers wil ik zeggen: 
geniet van al het moois dat Veenendaal te bieden heeft! 

Piet Zoon
Burgemeester van Veenendaal

Het ‘Verhaal van Veenendaal’ 
Deze editie van ‘Open Monumentendag/ Dag van de Architectuur’ 
heeft als thema meegekregen: ‘In Europa’. Dat we in ons werelddeel 
Europa een grote verscheidenheid aan culturen hebben, beseffen 
we des temeer als we onze plaats Veenendaal - en de vele gebou-
wen die daar staan - goed in ogenschouw nemen.  Het is ons ‘eigen’ 
cultureel erfgoed welke we in de loop van de tijd meer en meer zijn 
gaan waarderen, en waar we ons gelukkig ook mee kunnen identi-
ficeren. We zijn thans ook breed maatschappelijk -  en in politieke 
zin - tot het besef gekomen dat we het moeten bewaren voor toe-
komstige generaties. Het ‘Verhaal van Veenendaal’  wordt natuurlijk 
niet alleen bepaald door de gebouwen alleen, maar ook door hun 
ligging en directe omgeving; zijn gebruikers én zijn bewoners. Deze 
laatsten kwamen zeker niet alleen uit Veenendaal, maar ook uit om-
ringende Europese landen zoals  bijvoorbeeld: Engeland,  Spanje, 
Italië, voormalig Joegoslavië, (Marokko: Noord –Afrika) en Turkije.

De handel en industrie nam een vlucht in de 20e eeuw en vele 
handen maakten het werk in zekere zin lichter. Aan deze nalaten-
schap dankt Veenendaal zijn huidige bezit aan cultureel erfgoed 
wat we op deze dagen opnieuw in de spreekwoordelijke ‘schijnwer-
pers’ zullen gaan zetten. Dat doen we niet zonder ook het licht te 
laten schijnen op de nieuwe voorgestane gebiedsontwikkelingen in 
Veenendaal,  zoals met name de wijk  ‘Het Franse Gat’ waar samen 
met de bewoners in de komende jaren nagedacht – en gewerkt 
gaat worden - aan een nieuwe herstelaanpak voor deze jaren ’60 
wijk. Veenendaal heeft vandaag de dag naast de vele voortreffelijke  
woon/werk en  welzijnsvoorzieningen  juist behoefte om waarden-
vol erfgoed te behouden,  en te herwaarderen.

Wij verheugen ons  als organisatie erop u/ jou te mogen ontmoeten 
tijdens deze bijzondere editie van ‘Open Monumentendag/ Dag van 
de Architectuur’,  en zijn daarbij tevens de gemeente Veenendaal en 
Ritmeester erkentelijk voor hun specifieke bijdragen hieraan. 
Wij willen u graag meenemen in het ‘Verhaal van Veenendaal’ en 
laten ervaren dat  er een onlosmakelijke samenhang bestaat tussen 
het verleden en de toekomst van onze mooie plaats.

Bert van den Bos , voorzitter Historische Vereniging Veenendaal
Johan Huibers, voorzitter Architectuurcentrum Veenendaal

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

foto Hennie Henzen
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Veenendaal, In Europa, 
industrie en bedrijvigheid als basis voor groei

In de 19de eeuw kwam in Nederland, later dan elders in Europa het 
proces van industriële ontwikkeling opgang. Waar in omliggende 
gemeentes de landbouw het voornaamste middel van bestaan was, 
ontwikkelde zich in Veenendaal al snel een nijverheid van aanzienlijke 
omvang. Dit ontwikkelde zich in razend snel tempo van een 
industrie die lokale grondstoffen verwerkt naar een schaal waarop 
grondstoffen en kennis ook van elders werden gehaald. Zo werd 
Veenendaal beschreven als een dorp ‘waar de fabrieksschoorstenen 
opsteken, hoog in de lucht. En de machines gonzen, nijvere handen 
vervaardigen de zachte wollen garens, kleurige katoenen stoffen, 
goede sigaren’. 

In de ontwikkeling waren het, vergelijkbaar met andere plaatsen 
in Nederland en industriele grootmacht Engeland, als eerst de 
textielfabrieken in Veenendaal die overgingen op een machinale en 
grootschaligere productie. 
Voor de groei die hierdoor plaatsvond haalde de wolindustrie 
bijvoorbeeld de kennis en bijbehorende mankracht voor de inzet van 
de nog ontbekende stoommachines elders uit Europa, zoals België, 
Engeland en Duitsland. Deze werkmigranten vertrokken echter 
ook deels weer nadat de goedkopere Veense arbeiderskrachten de 
kennis van deze nieuwe mechanisatie hadden overgenomen. 

Maar ook andere industrieën haalde door de jaren heen kennis en 
gastarbeiders naar Veenendaal. Zo floreerde in de jaren 40 en 50 
de Ritmeester en Panter sigarenfabrieken volop, maar tegelijkertijd 
ontstonden er problemen met het aantrekken van het benodigde 
personeel. Wat werd opgelost door, naast het openen van filialen 
elders in Nederland, arbeiders te werven uit voormalig Joegoslavië 
en Spanje. En in de jaren 60 zorgde bijvoorbeeld Marokkaanse 
gastarbeiders voor de benodigde arbeidskracht bij de SKF. 

De sterke groei in de industrie en de daarmee gepaard gaande 
bevolkingsgroei zorgden voor een grote behoefte aan passende 
arbeiderswoningen. Sommigen daarvan gebouwd door de bedrijven 
zelf, anderen door de woningbouw coöperaties. Anno 2018 zijn deze 
vaak unieke woningen nog steeds herkenbaar in het straatbeeld en 
vormen ze een vertrouwd decor voor ons alledaagse leven.  

Zo hebben de industrie en bedrijvigheid met hun internationale 
werkveld en werknemers, door de jaren heen Veenendaal vorm-

gegeven en voorzien van de hierbij horende culturele diversiteit.  
En dat blijven ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen.  
Al zijn het andere bedrijven, die niet meer per definitie worden 
gekenmerkt door hun schoorstenen, die destijds zo kenmerkend 
waren voor Veenendaal.

Maar hoe is er door de jaren omgegaan met het erfgoed en 
culturele sporen uit de tijd van explosieve groei en hoe krijgt deze  
geschiedenis vorm in de nieuwe tijd met zijn nieuwe gebruiken, 
energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken. 
In de zoektocht naar een historisch geënte ruimtelijke identiteit 
voor Veenendaal in 2025 en later, die aansluit bij de actuele 
vraagstukken, zal er voorzichtig moeten worden omgegaan met de 
herinneringen die er nog zijn na de explosieve groei die Veenendaal 
heeft gekarakteriseerd. Dit aangezien door de jaren heen bijna 
alle leeggekomen fabrieksgebouwen, die Veenendaal hebben 

gemaakt tot wat het nu is, gesloopt zijn om plaatst te maken voor 
nieuwbouw. Hiermee is een deel van de onvervalste identiteit 
uit het verleden verloren gegaan. Maar gelukkig is er vandaag 
de dag meer aandacht voor de cultuurhistorische gelaagdheid,  
en wordt er in nieuwe ontwikkelingen aandacht besteed aan 
bestaande groenstructuren, oude lint bebouwing, wijkindeling en 
individuele gebouwen die het verhaal van Veenendaal uitdragen 
en zo een belangrijk onderdeel vormen van de identiteit van onze 
woonplaats en zijn inwoners. 

foto MLh

foto MLh

foto MLh
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Ritmeester Sigarenfabriek 
Kerkewijk 63 - 65

De eerste Veenendaalse sigarenfabriek ontstond toen Jochem 
van Schuppen een tabakskerverij onder aan de markt, die was 
gesticht in 1887, omzette in een sigarenfabriek. Deze firma, later 
Ritmeester genaamd, liet in 1912/1913 het huidige pand aan de 
Kerkewijk 65 bouwen naar ontwerp van de Veenendaalse architect  
Bernardus van Kreel. 

Ondanks diverse verbouwingen, waaronder een recente tot kantoor en 
appartementen, geeft het gebouw nog steeds een goed idee van de 
fabrieksbouw rond 1900.
Het gebouw bestaat uit een souterrain en drie bouwlagen. De voorgevel 
is vijf traveeën breed en wordt in het midden afgesloten door een 
topgevel, geflankeerd door siersmeedwerken. De vensters hebben 
stalen roeden en zijn onder gecementeerde lateien aangebracht. De 
verschillende sheds (‘tanden’) van het zaagdak zijn met de glazen zijde 
naar het noorden gericht om het neutrale noorderlicht naar binnen te 
laten. Het pand is veel dieper dan breed omdat het diverse malen naar 
achteren is uitgebreid. 

Één van de verbouwingen vond plaats in 1934 naar de plannen van de 
Erven B. Van Kreel (zoon Evert Hermanus van Kreel). Zowel van deze 
verbouwing als van de eerste bouwfase zijn blauwdrukken bewaard 
gebleven. Zij geven een goed overzicht van de horizontale verdeling 
in functies. In het souterrain bevonden zich pakhuis, kerverij en 
stopkamer; op de eerste verdieping expeditie, kantoor, een magazijn 
en verder sorteer-, droog- en plakkamers; op de tweede verdieping de 
sigarenmakerij; op de derde verdieping, tenslotte, bevonden zich ringerij, 
droogkamer, kisten- en vormenzolder. Opvallend  is dat het werk waarbij 
men het meeste licht nodig had, het feitelijk sigaren maken, niet op de 
door daglicht verlichte bovenste verdieping was ondergebracht.

Bijzonder aan het totale Ritmeestercomplex met de talloze uitbreidingen 
(zoals in 1925/ 1933/1957/ 1963 en 1973) is dat hiermee tevens de 
bouw(technische) geschiedenis zo duidelijk naar voren komt. Van 
de bakstenen ‘voorbouw’ uit 1913 (gemeentelijk monument) met 
houten vloeren en eenvoudige stalen constructie ontwikkelde zich dit 
vervolgens naar de betonnen draagconstructie uit 1933 met de eerste 
lift(opbouw). Daarna (vanaf 1957) kwamen de grotere overspanningen 

met stalen vakwerkliggers en grote daklichtstraten in beeld. Waar ook de 
overgang wordt gemarkeerd van handwerk naar de machinale productie 
van de sigaar.

Tot 2009 werden hier sigaren geproduceerd. Tegenwoordig worden de 
hallen gebruikt voor opslag en tijdelijke tentoonstellingen.

Het pand aan de linkerzijde naast de Ritmeerster Sigarenfabriek werd 
gebouwd als directeurswoning van de fabriek. En is ontworpen door 
Bernardus van Kreel, het huis werd in 1913 voltooid. Het pand is een 
herenhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak. De 
voorgevel heeft links een erker, waarboven een balkon is gesitueerd. De 
ingang bevindt zicht in de rechterzijgevel. De dakgoot wordt doorbroken 
door een dakkapel.

Het huidige pand aan de rechterzijde is in de oorlog (1940-1941) gebouwd 
naar ontwerp van bureau Zanstra, Giessen en Sijmons uit Amsterdam. 
Het is opgebouwd ter vervanging van villa “Middelwijck” welke met de 
brand van 10 mei 1940 als laatste villa aan de Kerkewijk in brand werd 
gestoken om een vrij schootsveld te creëren voor het  Nederlandse leger.

foto MLh

foto avidrome luchtfotografie, lelystad

foto Bert van den Bos
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S.K.F. gebouw, 
Wageningselaan

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 geflankeerd door een vleugel van twee 
verdiepingen, waarin ten tijde van het fabricageproces 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 verdiepingen tellende 

van dijk
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Groeneveldselaan 43  Veenendaal  T 0318 - 512 777
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Registratie Nummer F70

Titel SKF aan de Wageningselaan, circa 1955

Collectie Gemeentearchief Veenendaal

Soort Object Ansichtkaart

Beschrijving Het hoofdgebouw met daarin de kantoren.

Trefwoord Industrie, Fabriek, SKF, Uitg. Burgstede

Plaatsnaam Veenendaal

Straatnaam Toelichting Wageningselaan

Toelichting Datering Niet later dan 1956

SKF aan de Wageningselaan, circa 1955
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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.

De Sionskerk
Adriaen van Ostadelaan 78

De Hervormde Kerk is in 1962 ontworpen door Alb. Van Essen uit 
Voorburg. De stijl waarin de Sionskerk is opgetrokken is kenmerkend 
voor de Wederopbouwperiode van na 1950 die geïnspireerd is op 
Scandinavische Architectuur met gebruikmaking van beton. 

Het interieur van de kerk en de vergaderruimte De Ark dateert uit 
de bouwtijd. De kerkzaal is een grote, ongedeelde ruimte wat wordt 
benadrukt door de enorme raampartijen met glas-in- lood. De houten 
preekstoel is vanaf beide zijden via een met tapijt beklede trap bereikbaar. 
Het orgel is uit 1976 en vervaardigd door de firma Verschueren uit 
Heythuysen. In het lage gedeelte van de kerkzaal hangt een reeks 
wandtapijten die het verhaal van de ark van Noach uitbeelden.

De kerk heeft een samengestelde plattegrond met een hoog hoofd volume, 
de kerkzaal, en lage nevenvolumes waarin zich de hoofdentree bevindt. 
Het noordelijk deel van de kerk is over de hele lengte met het hoofd-
gebouw verbonden. Het zuidelijke deel staat, op het tussendeel na, los een 
heeft een rechthoekig bouwdeel aan de zuidzijde en een klokkentoren 
aan de oostzijde. Het dak van de kerkzaal is een met ruberroid gedekt 
zaagdak. Beide langsgevels van de kerkzaal bestaan uit betond en 
glas. De wanden bevatten stalen kozijnen met daarin glas-in-lood dat 
verdeeld is in rechthoeken van verschillende afmetingen. De hoge ranke 
klokkentoren is van baksteen en bevat drie klokken met eronder twee 
pijpen, in het opengewerkte middendeel aan de bovenkant van de toren.

De St. Salvatorkerk
Adriaen van Ostadelaan 56

De parochie St. Willibrord had aanvankelijk haar kerk aan de huidige 
Nieuweweg bij de Klomp waar op dezelfde plek tussen 1713 en 1934 drie 
kerken werden gebouwd, zie ook het artikel St. Willibrorduskerk van deze 
publicatie. De parochie maakte zich na de tweede wereldoorlog sterk 

voor het bouwen van een kerk in het uitbreidingsplan van Veenendaal, 
het Franse Gat. Aanvankelijk stuitten de plannen op tegenslag omdat 
de eigenaresse de grond niet wilde verkopen. Toen dit probleem 
was opgelost werd een ontwerp gemaakt door Jan van Dongen jr. uit 
Apeldoorn. De Provinciale Welstandscommissie merkte wel op dat 
de plannen “nog te veel details bevatten die aan een ruimere beurs 
doen denken”. Uiteindelijk is de kerk inderdaad in iets versoberde stijl 
uitgevoerd. Op 27 maar 1953 wordt de bouwvergunning verleend. In 
1962 verrees de pastorie met het parochiezaaltje.

De kerk is gebouwd in Delftse Schoolstijl naar het type van een Romeinse 
basiliek, een typische stijl voor de wederopbouwperiode tussen 1940 
en 1965 en bij veel R.K.-kerken werd toegepast. Deze architectuur 
kenmerkt zich door traditionalistische vormgeving en materiaalgebruik 
en het toepassen van klassieke elementen. De bouwstijl is voor iedereen 
herkenbaar en refereert aan traditionele waarden. Daaraan was na 
de tweede wereldoorlog een grote behoefte. Vanwege het materiaal 
schaarste en de enorme bouwopgaaf waren de ontwerpen over het 
algemeen sober. 

In Veenendaal is veel Delftse Schoolarchitectuur uit de vroege na-
oorlogse periode in gave staat bewaard gebleven.

Het Franse Gat

Het Franse Gat, in het zuiden van Veenendaal, is een wederopbouwwijk 
gebouwd tussen 1952 en 1962. Recent zijn er plannen gemaakt om deze 
wijk te verbeteren en te verduurzamen. Reden genoeg om de kenmerken 
ervan onder de loep te nemen.

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

foto MLh

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

Al in 1923 werd de eerste planmatige opzet voor het Franse Gat getekend 
in een uitbreidingsplan van de gemeente. Door de snelle ontwikkeling 
van de textielindustrie en sigarenindustrie groeide het inwonersaantal 
van Veenendaal snel. Na de Tweede Wereldoorlog was Veenendaal een 
gemeente met stedelijk groeivermogen maar met een vervallen dorpse 
woningvoorraad. De gemeente wilde snel onbewoonbaar verklaarde 
woningen slopen en nieuw bouwen voor de snel groeiende bevolking, de 
stad heeft dan ook in belangrijke mate in de naoorlogse periode gestalte 
gekregen. In juni 1948 werd het uitbreidingsplan van Veenendaal-Zuid 
vastgesteld. Het ontwerp kwam van Sam van Embden en volgde het 
principe van de tuinstad. Begin jaren 50 werd er begonnen met de bouw 
van het Franse Gat. Ook de komst van de SKF fabriek  heeft gezorgd voor 
de nieuwbouw van woningen in dit deel van Veenendaal.

In een aantal opzichten zowel in de tijd dat het gebouwd is maar ook in 
vormgeving is het Franse gat een typische vroeg naoorlogse wijk, met een 
ingetogen architectuur die ondergeschikt is aan de stedenbouwkundige 
opzet van de wijk. 

Zo werd er bijvoorbeeld ingezet op herhaling van eenheden (woningen) 
om, door een mate van standaardisatie en systematisering, snel en 
tegen beperkte kosten te kunnen bouwen. 

Daarnaast kent het Franse Gat naast een noord-zuid gerichte 
verkavelingsstructuur, die vrijwel identiek is aan de vroegere percelen. 
In zijn stedenbouwkundige opzet langgerekte straten bestaan uit 
stroken eengezinswoningen, opgebouwd uit twee lagen met kap. De 
achtertuinen zijn op hun beurt zo’n 30 meter diep, deze waren dan ook 
bedoeld als moestuin. De keuze om in de stedenbouwkundige opzet 
te kiezen voor meer openheid door te werken met rijen woningen 
in plaats van met gesloten bouwblokken, is typisch voor de vroeg 
naoorlogse wijken. 

Tot slot staan aan de rand van de buurt portiekwoningen met 3 en 4 
bouwlagen, voornamelijk aan de Westersingel en de Thorbeckesingel. 
Deze afwisseling tussen hoog en laagbouw is de derde karakteristiek 
die de wijk een schoolvoorbeeld maakt voor de vroeg naoorlogse wijk. 
In het plan waren  de hogere portiekwoningen bedoeld als afronding 
van de buurt, maar ook van de plaats Veenendaal. Door de bouw van 
Veenendaal-West tussen 1976 en 1993 is er echter toch weer een 
nieuwe schil ontstaan in de concentrische groei van Veenendaal.
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Dynamostraat 28 
3903 LK Veenendaal 
Tel. (0318) 512187

www.kolenenolie.nl
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Gemeenten en overheid  •  Bedrijven en zorginstellingen  •  Particulier
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groen op vele manieren!
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het lichaam te ontzuren. 
Deze bon is 3 weken 
geldig ! 
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liggende kerk en ander woningen in de directe omgeving uit het 
begin van de jaren vijftig. De stijl komt tot uitdrukking in de keuze 
voor de traditionele vormen en materialen zoals een zadeldak, grote 
schoorstenen, de situering van de schoorstenen op de kopse gevels 
zodat de gevels zich voordoen als tuitgevels en het toepassen van 
vlechtingen in het opgaande metselwerk. Andere verbijzonderingen 
in het metselwerk zijn het trasraam dat iets terug ligt. De rollagen 
boven de ramen, bestaande uit staande stenen en de langs gevels 
zijn afgesloten met een sierrand, net onder de uitdragende, houten 
gootlijst op klossen.

In 1983 heeft een renovatie plaats gevonden, waarbij verschillende 
wijzigingen zijn doorgevoerd in het originele aangezicht. Door 
toepassing van dezelfde materialen en detailleringen is toentertijd, 
wel de eenheid behouden van het complex. In het najaar van 2018 
zal de Patrimonium Woonservice starten met onderhouds- en 
verduurzamingswerkzaamheden aan de woningen. De oorspronkelijke 
detaillering van de woningen wordt dan weer in ere hersteld, zo krijgen 
de woningen weer stolpramen op de bovenverdieping en wordt de 
originele roedeverdeling terug gebracht in het voorgevelkozijn op de 
begane grond. Ook zullen de nieuwe voordeuren weer een worden 
gekenmerkt door een klein raampje.  

Voormalige boerderij
Achterkerkstraat 25

Het in oorsprong achttiende-eeuwse pand is waarschijnlijk onderdeel 
geweest van eeb T-huisboerderij. De T-huisboerderij, 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 te voorzijde van 
het ensemble waarbij de voormalige stallen, hier haaks op zullen 
hebben gestaan. 

De boerderij was in de periode van 1902 tot 1922 tevens  in gebruik als 
herberg. Aan de gevel resteert hiervan nog steeds een ring, waarmee 
de paarden konden worden vastgebonden.  Ook zijn er een tijd nonnen 
gehuisvest geweest en was er voor hen naar verluid een ondergrondse 
gang naar de Oude Kerk.

De buurt bestaat voor 64% uit huurwoningen en wordt beleefd als één van de 
écht ‘Veense’ buurten. Naast woningen zijn er winkels en eetgelegenheden 
aan de Partrimoniumlaan en Bruïneplein en vind je er de RK st. Salvatorkerk 
en de Hervormde Sionskerk. Na sluiting van buurtcentrum De Geut in het 
centrum van de wijk hebben bewoners het tijdelijke buurtcentrum Plein 
Zuid gestart in een voormalige basisschool aan de Colijnstraat. In het 
buurtcentrum kunnen bewoners terecht voor cursussen en workshops, 
yoga, een kinderclub, voorlichting, ontmoeting, gezamenlijke maaltijden, 
sport, spelletjes, rommelmarkt en het mama-café.

De huidige woningvoorraad is aan verduurzaming toe, en de wijk aan een 
modernisering. Hiervoor stellen de gemeente samen met Patrimonium 
Woonservice, een gebiedsvisie op hoe de wijk er over 10jaar uit moet 
zien. Dit gebeurt in een integrale samenwerking met de bewoners van 
huur- en koopwoningen, buurtorganisaties, ondernemers, de provincie, 
het waterschap netbeheerder, Veenendaalse Woningstichting en de GGD. 
Door het grote aantal huurwoningen ontstaat de kans om een integraal 
plan uit te voeren voor dit deel van Veenendaal, waar veel kansen liggen 
voor een duurzame energieneutrale wijk waar het nog beter wonen, 
werken en ontmoeten is.

Woningbouwcomplex
Lindenlaan 2 – 44

De woningen zijn in 1947 gebouwd in opdracht van Patrimoniums 
Bouwvereniging. Naar ontwerp van architectenbureau E.H. van 
Kreel en J.W.H. Jansen uit Veenendaal. De woningen zijn gebouwd 
volgens het Traditionalisme, dit overeenkomstig met de tegenover 
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Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt

De naam De Bijenmarkt is verbonden aan deze 

locatie. Van oorsprong werden hier bijenmark-

ten georganiseerd. Hierbij stond het ontmoe-

ten van verschillende doelgroepen die baat 

hadden bij het kopen en verkopen van bijen 

centraal.

In ons pannenkoekenhuis zal het ontmoeten 

ook centraal staan; iedereen is welkom van 

jong tot oud, waarmee de naam niet alleen 

betrekking heeft op de locatie maar ook een 

sociale betekenis krijgt. Deze locatie leent zich 

daarom ook perfect voor een zakenlunch.

Uw auto kunt u parkeren op onze ruime 

parkeerplaats en we beschikken tevens over 

diverse oplaadpunten voor uw elektrische fi ets 

of scootmobiel. Ons restaurant is goed 

toegankelijk voor minder-validen. *V
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Actie open monumentendag GRATIS!2e Pannenkoek *

Tot ziens bij
De Bijenmarkt!

Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt is onze jongste vestiging in een modern pand met 
een fris interieur dat u daarom zeker zal verrassen! Gelegen aan de rand van Vee-
nendaal is dit een fi jne plek om een tussenstop te maken of om naartoe te gaan na 
het winkelen. Ook kunt u in de omgeving lekker wandelen of fi etsen, bijvoorbeeld in de 
buurt van het naastgelegen Fort aan de Buursteeg. Zoekt u dus een geschikte locatie 
voor uw lunch in Veenendaal of een rustige plek om te werken? Dan bent u bij ons dus 
aan het juiste adres.

Lees verder op pagina 22



VRIJDAG 7 SEPTEMBER

Ruimtelijke structuren voor Veenendaal
Op vrijdagmiddag vanaf 13.30 wordt er met leerlingen van de 
Patrimoniumschool, in de Ritmeesterhallen gewerkt aan ruimtelijke 
structuren, met als voorbeeld verschillende Europese gebouwen. 
Wat voor bouwkundige structuren verrijzen er in Veenendaal als het 
aan hun ligt?

Presentatieavond: ‘Een duurzame ontwikkeling 
in/ voor Veenendaal’ 
Vrijdagavond zullen er in het Spectrum in de vorm van diverse 
presentaties worden ingegaan op welke vraagstukken en visies 
er naar voren komen als men het in Veenendaal heeft over 
duurzame ontwikkeling en revitalisatie van de stad. Bijvoorbeeld 
energietransitie, klimaatadaptatie, nieuwe gebruiken en andere 
duurzaamheidsvraagstukken. Zo zal er onder andere worden 
ingegaan op de plannen voor de grootschalige revitalisatie van het 
Franse Gat door Patrimonium Woonservice en de omgevingsvisie 
van de gemeente Veenendaal. 
De avond wordt gehouden in het Spectrum aan het Kees Stipplein 
72. Inloop vanaf 19.30. Aanvang 20.00uur.

Aanmelden is noodzakelijk en kan eenvoudige met een bericht naar:
post@architectuurcentrumveenendaal.nl

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

Fietsroute
Voor deze dag is weer een mooie fiets- wandelroute uitgezet. Op 
pagina 18 en 19 vindt u deze route.

Ritmeesterhallen
Om 10.00 uur de openingshandeling door de burgemeester van de 
maquette van de Ritmeesterfabriek.

•  Overzicht van maquettes van Veenendaal door Henk van 
Voskuilen. 

•  Demonstratie sigaren maken;
•  Film over historisch Veenendaal;
•  Krantenknipsels met spannende en verrassende items met 

betrekking tot arbeidsmigranten;
•  Ruimtelijke structuren voor Veenendaal van leerlingen van de 

Patrimoniumschool;
•  Ontwerpen van hun eigen kleine droomwoningen (Tinyhouses) 

van leerlingen van groep 5b Cederschool
•  Kleurwedstrijd met leuke prijzen, prijsuitreiking 15.30 in de 

ritmeesterfariek.
•  Pop-up filiaal espressobar ‘de Fazant’

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, zoals voorgaande jaren 
zijn er ook dit jaar weer diverse activiteiten rondom de molen. 
      

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;
•  Gratis koffie, thee en limonade.

Cultuurfabriek
Van 10.00 tot 16.00 uur opengesteld.

•  Museum Veenendaal 
•  Het documentatiecentrum van de historische vereniging

Stadswandeling; Het Franse Gat
Om 11.00 vertrekt Jaap Pilon vanaf de Ritmeesterfabriek voor een 
gratis stadswandeling door het Franse Gat. 

St. Salvatorkerk
De kerk is deze dag opengesteld van 10.00 tot 16.00.

In de kerk zullen originele brieven van Gerard Reve tentoon worden 
gesteldt van toen hij bedankte als lid van de Rooms-Katholieke kerk.

Sionskerk
De kerk is deze dag voor u opengesteld van 12.00 tot 16.00.

Het Franse Gat
Van 12.00 tot 19.00 houdt de bewonerscommissie ‘t Franse Gat weer 
het jaarlijkse Zomerfestival met diverse activiteiten. 

Het Wijkhuis, het Franse Gat
Het Wijkhuis aan de Beeremansstraat nr. 2 is voor u opengesteld van 
10.00 tot 16.00. U vindt hier informatie over de in ontwikkeling zijnde 
gebiedsvisie voor het Franse Gat en het proces hieromheen.

Vanuit het Wijkhuis worden korte presentatie gegeven in de wijk.

St. Willibrorduskerk 
De Koninklijke Ginkel Groep houdt open huis van 11.00 tot 16.00.
Een uitgelegen mogelijkheid deze unieke bedrijfslocatie en de 
voormalige Rooms-Katholieke kerk te bezichtigen. Parkeren kan bij 
de naast gelegen Bijenmarkt.

PROGRAMMA 7 & 8 SEPTEMBER 2018

177-8 SEPTEMBER 2018

Turbinestraat 8m
Veenendaal
T: 0318 507010

www.schuurkampbouw.nl



  1: Ritmeesterfabriek    
  2: SKF gebouw

  3: Sionskerk

  4: St. Salvatorkerk

  5: Het Franse Gat

  6: De Vendel

  7: Achterkerkstraat 25-27

  8: de Oude Kerk

  9: Davidsstraat

10: De Vendel

11: Nieuweweg 109, Molen de Vriendschap

12a: St. Willibrordus Kerk 

12b: Oude katholieke begraafplaats

13: de Bijenmarkt

14: Fort Buursteeg

15: Station Veenendaal-de Klomp

16: Stationsweg 61 

17: Mulderslaan 1, De Nieuwe Molen

18: Oranjestraat

19:  Cultuurfabriek

    : Activiteit
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Fiets- en wandelroute
Veenendaal

-  Vanaf de Ritmeester hallen (1), 
Vijftien Morgen nr. 4, RA.

-  Einde weg RA (Kerkewijk).
-  Na brug gelijk RA (Raadhuisstraat).
-  Voor het gemeentehuis LA.
-  Dan rechtdoor via Raadhuisplein 

langs La Place en Rabobank naar 
Brouwersgracht.

-  1e weg RA (Adriaan P. de 
Kleuverstraat).

-  1e weg LA (Wolweg).
-  1e weg LA (Helling).
-  1e weg RA vervolg Brouwersgracht.
-  1e weg RA (Kees Stipplein)  richting 

Cultuurfabriek (2).
-  Ga rechts langs de Cultuurfabriek 

en dan LA (Wolweg).
-  Einde weg LA (Verlaat) Hier lopend 

richting Hoogstraat via de kant van 
de parkeerkeergarage.

-  Bij horlogerie van Manen 
oversteken naar Achterstraat 
(tussen SNS en Turkesteen).

-  Rechtdoor de Nieuweweg op.
-  Einde weg LA en gelijk weer RA 

(vervolg Nieuweweg) aan uw 
linkerzijde zit u de Engelse stad (3). 

-  1e weg RA naar de Nieuwe  
molen (4).

-  Vanaf Nieuwe Molen LA naar 
Mulderslaan deze uitrijden en 
einde weg LA (Prins Bernhardlaan).

-  Prins Bernhardlaan uitrijden, wordt 
Stationsstraat en deze uitrijden tot 
de Klomp. Onder spoortunnel door 
langs station de Klomp (6).

-  Vanaf de spoortunnel rechtdoor 
en op kruising bij verkeerslichten 
oversteken en gelijk LA richting 
Fort Buursteeg (fietsroute 58) 
en u neemt het nieuwe smalle 
fietspad en dit uitrijden tot aan 
Fort Buursteeg (7) en restaurant 
Grebbelounge.

-  Vanaf Grebbelounge LA en RA 
over de spoorwegovergang 
(Nieuweweg Noord) u komt nu 
langs de katholieke begraafplaats 
(8b), de Bijenmarkt (9) en de 
voormalige St. Willibrorduskerk 
(8a).

-  Nieuweweg Noord volgen onder 
viaduct A12 door, rechtdoor.

-  Bij verkeerslichten Grote Beer 
oversteken en gelijk LA.

-  1e fietspad RA richting Centrum en 
doorrijden tot Holleweg RA.

-  Na 100 meter LA (De Omloop) 
en via hekje naar molen de 
Vriendschap (10).

-  Vanaf de molen terug naar de 
Holleweg hier LA en daarna 
rechtdoor richting Munnikenweg 
langs restaurant de Vendel (11)

-  Tegenover begraafplaats LA 
(Rozenstraat) rechtdoor langs het 
complex van de Ardagh Group.

-  Dan 1e weg RA de Davidsstraat 
(12) in.

-  Door Davidsstraat naar Davidsplein 
en daar oversteken en LA 
(Zandstraat).

-  Bij rotonde rechtdoor en na 
rotonde 2e weg RA (Fluitersstraat).

-  Bij de Oude Kerk (13) gaat u RA 
(Achterkerkstraat).

-  Einde weg LA (Weverij). Daarna 
tweede weg RA (Trommelaar) 
direct LA-fietspad. Na 50 meters 
RA en over de brug.

-  Over de brug LA (Kanaalweg) en 
eerste weg RA  
de Lindenlaan (15) in.

-  Aan het einde van de Lindenlaan 
RA (Kastanjelaan) tot fietspad en 
dan LA onder de fietstunnel door. 
Hier fietst u het Franse Gat (16) 
binnen.

-  Na de fietstunnel 1e weg LA 
(Rembrandlaan).

-  2e weg RA (Paulus Potterstraat).
-  2e weg RA (Patrimoniumlaan) 

deze uitrijden en einde LA 
(Adriaan van Ostadelaan), langs 
de St. Salvatorkerk  (17) en de 
Sionskerk (18).

-  Einde weg LA (Slotemaker de 
Bruinestraat) Aan het Bruineplein 
vindt u ook het Wijkhuis (19) met 
informatie over de gebiedsvisie 
Franse Gat.

-  Einde weg RA (Klaas Katerstraat) 
rechtdoor naar van Limburg 
Stirumstraat, uitrijden en einde LA 
(Bergweg).

-  Einde Bergweg RA en gelijk LA 
(Middellaan).

-  Einde Middellaan LA over spoor 
rechtdoor de Groeneveldselaan in.

-  Ter hoogte van het SKF gebouw 
(20), bij verkeerslichten LA 
(Industrielaan).

-  Bij verkeerlichten rechtdoor en 
voor de benzinepomp Firezone RA 
(’t Holle Goed) doorrijden en u bent 
weer bij de Ritmeester hallen (1), 
Vijftien Morgen nr. 4.



De Historisch Vereniging Oud Veenendaal werd in 1985 opgericht en 
bestaat dit jaar dus 33 jaar.

Onze vereniging zet zich in 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 van een lidmaatschap kunt u de ledenadministratie 
bereiken via een e-mail ledenadministratie@oudveenendaal.nl onder 
vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mail adres of per brief aan de ledenadministratie, t.a.v. de heer Albert 
Hempenius Kees Stipplein 52, 3901 TP Veenendaal Tel.: 06 - 8668 7254.

U bent als lid van harte welkom.

Het Architectuurcentrum Veenendaal is een lokaal architectuur-
centrum en organiseert activiteiten op het gebied van architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur in Veenendaal. 
Architectuur is een laagdrempelige vorm van cultuur; iedereen 
komt er dagelijks mee in aanraking. Het Architectuurcentrum 
Veenendaal 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

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

Dé ontzorgers in 
verzekeringen en 
pensioenen

Bel ons!  
0318 - 51 90 67

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

www.brouwerzekerheid.nl
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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.

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 opge trokken 
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 

 

Focus op de toekomst  
met aandacht voor het verleden! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
vhm | accountants & belastingadviseurs  Fokkerstraat 10a  
vhm | audit 3905 KV Veenendaal www.vhmabc.nl 
vhm | consultants Telefoon (0318) 55 32 33  

...even naar Primera

Primera Scherpenzeel
Dorpsstraat 245 - T. 033 277 2247

primerascherpenzeel.nl

Primera Van Walsem
Dr. Sl. de Bruïneplein 31 - T. 0318 514 780 

primeravanwalsem.nl

boeken     tijdschriften   wenskaarten   

  cadeaukaarten    kantoorartikelen    

kansspelen      tickets         tabak

GRATIS
PARKEREN

foto MLh

BEGELEIDING GROOT ONDERHOUD

Onderhoud is een  
belangrijk instrument 

OM DE KOSTEN VAN DE 
VVE TE BEHEERSEN.

VVE COMMITMENT  •  BEZOEKADRES  Lunet 2, 3905 NW Veenendaal  •  POSTADRES  Postbus 1087, 3900 BB Veenendaal 

TELEFOON (085) 489 16 80  •  EMAIL info@vvecommitment.nl  •  WEBSITE www.vvecommitment.nl

VVE commitment is een onderdeel van B.V. Stichts Beheer van 1952

BEGELEIDING GROOT ONDERHOUD

Onderhoud is een  
belangrijk instrument 

OM DE KOSTEN VAN DE 
VVE TE BEHEERSEN.

VVE COMMITMENT  •  BEZOEKADRES  Lunet 2, 3905 NW Veenendaal  •  POSTADRES  Postbus 1087, 3900 BB Veenendaal 

TELEFOON (085) 489 16 80  •  EMAIL info@vvecommitment.nl  •  WEBSITE www.vvecommitment.nl

VVE commitment is een onderdeel van B.V. Stichts Beheer van 1952



24 7-8 SEPTEMBER 2018

OPEN MONUMENTENDAG  -  DAG VAN DE ARCHITECTUUR

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 woningstichting. 

In Veenendaal werd meestal gebouwd naar ontwerp van plaatselijke 
aannemers of architecten, de huizen aan de Davidsstraat zijn van de 
hand van architecten uit de Amsterdamse School, mogelijk doordat de 
VSW veel zakelijke connecties had in het Amsterdamse. Het complex is 
gebouwd naar ontwerp van P. Vorkink (1878 – 1960) en J. Wormser (1878 
- 1935) uit Amsterdam.

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

De Vendel
Vendelseweg 69

Aan Vendelseweg 69 staat De Vendel. Dit voormalige boerderij complex 
is in 1784 gebouwd. Dit complex bestond uit een langhuisboerderijen 
(waarbij woning en stal in elkaars verlengde liggen) met twee aan-
gebouwde schuren. 

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 2018 naar het kerkgebouw kijkt, kan hieraan maar moeilijk 
zien dat het gebouw al meer dan vier en een halve eeuw in gebruik 
is als kerkgebouw. Het aanblik is door de jaren heen verandert naar 
de behoeftes van de gemeenschap, in vroegere tijden was het terrein 
rondom de kerk in gebruik als grafveld. Van de talloze begravingen 
rondom en in de kerk is geen spoor meer terug te vinden. 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 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 nu zich als een relatieve eenheid aan ons presenteert.
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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.

St. Willibrorduskerk 
Nieuweweg Noord 253

De locatie van de kerk is historisch, lange tijd mocht er in het 
Reformatorisch Veenendaal geen Rooms Katholieke kerk gebouwd 
worden. De locatie aan de nieuweweg lag vroeger dan ook op het 
grondgebied van Renswoude. Al in 1711 is er een schuilkerk gebouwd  
en in 1858 kwam er een “echte” kerk die uiteindelijk werd vervangen door 
de huidige kerk. uit 1934 van de hand van N. Andriessen uit Hilversum.  
Bij de kerk waren een school en een pastorie gesitueerd. Dit gehele 
complex is in 1988 een gemeentelijk monument geworden.

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 
voorlaatste ijstijd een gletsjer de grond heeft opgeduwd. Zoals te lezen  
in het artikel over ‘De Oude kerk’ was dit de plek die men in eerste 
instantie voor ogen had voor de bouw van de kerk.

In 1985 is de boerderij 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 
ingrijpende 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 molenaars-
geslacht Van Eden dat de molen al sinds 1891 bedient. In 1898 kon Jan 
Jacob van Eden met zijn gezin verhuizen naar het molenaarshuis naast 
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verplichte lijken- en baarhuisje herkenbaar. Op de begraafplaats zijn ook 
enkele graven te vinden van Belgische vluchtelingen die tijdens de eerste 
wereldoorlog in Veenendaal (1500) en Ede (5000) waren ondergebracht.  
Voor de sterfgevallen onder de vluchtelingen deden beide gemeenten 
een beroep op de St. Willibrordus parochie, toen nog gelegen in 
Renswoude. Omdat zowel Veenendaal als Ede niet beschikte over 
geweide grond om de, van Rooms Katholieke afkomst zijnde, Belgen te 
kunnen begraven.

De Bijenmarkt
Nieuweweg Noord

Uit de 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 

De kerk is in 1971 door de R.K. parochie verkocht. Thans is de kerk 
herbestemd door de Koninklijke Ginkel Groep. De Koninklijke Ginkel 
Groep heeft haar centraal kantoor gehuisvest in de voormalige kerk 
- pastorie en haar bijgebouwen. Bij het renoveren van de kerk is er 
voor gekozen om het koor van de kerk weer terug te brengen in oude 
staat , tevens zijn enkele elementen welke door de geluidstudio zijn 
aangebracht blijven zitten zoals de vloer in de kerkzaal en de regieruimte 
welke nu leeszaal is geworden met een mooi zicht in de Willibrordzaal .
De pastorie is weer zoveel mogelijk terug gebracht in de oude stijl.

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 de rooms-katholieke 
buurtschap die zich hier gevormd had. De begraafplaats is nog steeds  
te bezoeken aan het einde van de Nieuweweg, richting de spoorlijn 
Utrecht-Arnhem, aan de overzijde van de weg ten opzichte van de 
voormalige katholieke kerk. De langwerpige begraafplaats wordt omringd 
door een beukenhaag en bij de ingang is nog steeds het toentertijd 
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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 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.

Fort aan de Buursteeg
Buursteeg 2

Het Fort aan de Buursteeg, één van belangrijkste en daarmee grootste 
verdedigingswerken van de relatief onbekende Grebbelinie, een 
voormalige waterlinie lopend van de Nederrijn tot het Eemmeer om 
de opmars van vijandelijke troepen te bemoeilijken. Het fort wat nu 
in het hart wordt doorsneden door de spoorlijn werd gebouwd in 
1786 gebouwd op de plaats waar de Buursteeg en de Slaperdijk elkaar 
kruisten om de Emminkhuizerberg en de Slaperdijk te verdedigen tegen 
een dreigende Franse invasie. Tevergeefs, in de winter van 1974-1795 

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. Stillen getuigen hiervan zijn de nog aanwezige kazematten.

Een moderne toevoeging in het landschap is het bezoekerscentrum 
Grebbelinie. Waar inwoners van de regio, scholieren en toeristen worden 
meegenomen in de veelzijdige geschiedenis van de plek. Het stoere 
gebouw voegt zich met zijn betonnen basis en robuuste vormgeving in 
het landschap en de geschiedenis van de plek. Contrasterend hiermee is 
het lichte glazen volume dat op het basement is gelegd en uitzicht biedt 
over de locatie. De nieuwbouw met in de plint horeca met daarboven op 
het bezoekerscentrum is centraal gepositioneerd in het voormalige fort, 
op de plek waar vroeger de huizen op het fort stonden. Door hierbij het 

gebouw parallel aan het spoor te ontwerpen vormt het als van nature 
een geluidsbuffer tussen het spoor en het achterliggende noordelijke 
deel van het fort, wat de plek rust biedt. Het totaal, bezoekerscentrum 
en fort, vormen dan ook een mooi voorbeeld hoe er met een moderne, 
hedendaagse ingreep vanuit historische context meerwaarde kan 
worden gecreëerd op een locatie met een sterke identiteit.

Station Veenendaal-de Klomp
Stationsweg 15

Hoewel station Veenendaal-de Klomp als onderdeel van de 
Rhijnspoorweg is gelegen in de gemeente Ede, heeft het een rol gespeelt 
in de ontwikkeling van de industrie in Veenendaal. En biedt het heden 
ten dage veel Veense forenzen en studenten een snelle verbinding 
richting zowel Arnhem en Nijmegen als naar de randstad.

Voordat er in 15 maart 1845 de spoorlijn Driebergen – Veenendaal 
werd geopend was er op de locatie al een stop- en wisselplaats waar de 
postkoetsen op de route Utrecht – Arnhem. Naast de herberg de Klomp 
kon men er ook de paarden wisselen voor het laatste deel van de reis. 
Het station, dat enkele maanden na de opening ook werd verbonden 
met Arnhem, groeide steeds verder uit. Zo bestond het station in 1845 
uit een directiekeet, door de jaren heen werd dit steeds uitgebreid  met 
wachtvertrekken, een bureau voor de stationschef, een goederenloods, 
een dienstwoning en een bedieningsinrichting.
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Daarnaast kreeg het station, door de mogelijkheden die het bood voor 
het aanvoeren van grondstoffen en het afvoeren van producten voor 
de regio ook een spoorwegemplacement voor het laden en lossen van 
de goederen en het bijvullen van de locomotieven met water. Op deze 
manier heeft het station zijn rol vervuld in de ontwikkeling van de steeds 
groeiende Veense industrie. 

In de tweede wereldoorlog is het stationsgebouw zwaar beschadigd 
en in 1962 vervangen door een nieuw stationsgebouw naar ontwerp 
van architect Cees Douma. In dienst van de Nederlandse Spoorwegen 
was Douma gezichtsbepalend voor kleine en middelgrote stations 
met een bekritiseerde sobere architectuur, die voort kwam uit de 
bezuinigingsdrang van de spoorwegen. 
Rond 1970 werd  het emplacement gesloten en uiteindelijk ook 
verbouwd naar een parkeerplaats. Samen met de verbouwing van het 
stationsgebied en stationsgebouw in 2011 levert dit het beeld op zoals 
we het station nu kunnen ervaren. 

Langhuisboerderij
Stationsstraat 61

Bij de boerderij die haaks ten opzichte van de stationsstraat staat 
gepositioneerd, liggen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte in 
elkaars verlengde, in een dergelijke aan een schakeling spreekt men van 
een langhuisboerderij. 

De lage zijgevels zijn karakteristiek voor de bouwtijd van de boerderij. 
Het dak is een wolfsdak is gedekt met gesmoorde oudhollandse pannen 
en op de nok uitgerust met een gemetselde schoorsteen. Een wolfsdak 
wordt getypeert door de afgeschuinde vlakken aan korte zijden, de 
zogenaamde wolfseinden. De asymmetrische voorgevel is kenmerkend 
voor de streek en de bouwtijd. De gevel heeft twee staande zesruits 
voormalige schuifvensters. Voorheen waren er ook nog luiken in het 
midden. Links daarvan een smal, staand drieruits schuifvenster. Rechts 
daarvan een entree met deur en tweezijdig bovenlicht en rechts een 
tweeruits opkamerraam. In de top, net onder het wolfseind bevindt zich 
een zoldervenster. Er zijn strekken, staafankers en vlechtingen toegepast. 
De zijgevels hebben een overwegend gesloten karakter. In de rechter 
zijvleugel is een kelderlicht met diefijzers. In de voormalige mestluiken 

zijn ramen geplaatst. Nieuwe toevoegingen/wijzigingen in de zijgevels 
zijn de uitgebouwde vensters boven de dakvoet en een entree deur.
De achtergevel is uitgevoerd in hout dat gepotdekseld is aangebracht.  
In het interieur zijn deels de oorspronkelijke binnenwanden nog 
aanwezig, evenals de opkamer, de pomp en gebinten.

De boerderij vormt een mooi voorbeeld van het wonen in agrarisch 
erfgoed in de gemeente.

De nieuwe Molen
Mulderslaan 3

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

De molen en de molenwinkel zijn bijna elke zaterdag open voor 
rondleidingen en meelverkoop.
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OPEN MONUMENTENDAG  -  DAG VAN DE ARCHITECTUUR

Waarbij de plannen ook het naastgelegen Van Ekeris terrein, de 
woningen van het SIB tegenover horlogerie Van Manen en de apotheek 
Zwaaiplein omvatten. 

Bij de herontwikkeling is besloten het fabrieksgebouw zoveel 
mogelijk in tact te laten maar al snel bleek dat dit constructief een 
haast onmogelijke taak was. Daarom is besloten om de gevel volledig 
te stutten en als zodanig het jasje van het gebouw in oude luister 
te herstellen en tot onder de gevel een twee-laagse parkeergarage 
aan te brengen. Daarnaast werd ook de schoorsteen in segmenten 
gerestaureerd en weer opgebouwd. 

Het ontwerp van de aangebouwde nieuwe cultuurfabriek kenmerkt 
zich door de weefpatronen die textielindustrie symboliseren maar 
is vanwege de gerestaureerde oude gevel en alle constructieve 
elementen in het gebouw een hoogstandje van constructeurs en 
architectuur (architect Jos van Eldonk van Soeters en Van Eldonk).

Uiteindelijk een inpassing in een fraai masterplan voor het centrum 
van Veenendaal (vervaardigd door Jos van Eldonk) dat vanwege de 
crisis weliswaar enige stagnatie in de realisatie heeft ondervonden 
maar momenteel in rap tempo zijn eindvorm nadert. De Cultuurfabriek 
is daarmee een pand en plek in Veenendaal die door hergebruik van 
vele oude elementen een tweede leven heeft gekregen. En welke plek 
zou zich beter lenen voor een culturele functie als de bibliotheek, de 
Historische vereniging Oud Veenendaal en het museum Veenendaal. 

Woningbouwblok (de Engelse Stad)
Oranjestraat 2 – 11

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

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

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

Van Wolfabriek tot Cultuurcluster
Kees Stipplein

Vanaf ca. 1870 ontpopte Veenendaal zich als een industriecentrum voor 
de wol- en textielindustrie. In die periode werden de gebroeders Hendrik 
en Jacob van Leeuwen in 1878 de Stoom Sajet- en Kousenfabriek ‘De 
Hoop’ opgericht, later Hollandia Wol- en Kousenfabrieken genaamd. 

Eind jaren ’90 was de Hollandia Wol fabriek aan Het Verlaat het 
laatste overgebleven wol/ textiel fabriekspand in Veenendaal. De 
fabriek had een roerig verleden met natuurlijk vele arbeiders die er 
hebben gewerkt maar ook allerlei activiteiten als tijdelijke invulling op  
de locatie. 

Vanaf ca. 2003 kreeg de herontwikkeling van het op dat moment in 
verval geraakte terrein en fabriekspand van de Hollandia Wol vorm. 
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Koninklijke Ginkel Groep 
T 0318 51 90 39  E info@ginkelgroep.nl
F 0318 54 03 40  I www.ginkelgroep.nl DUUR ZAAM VERG ROENEN

Nieuweweg-Noord 255
Veenendaal

Postbus 11
3900 AA  Veenendaal

Wij houden openhuis tijdens de 

Open Monumentendag

8 september van 11.00-16.00 uur

Iedereen is van harte welkom!


