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Open mOnumentendag  -  dag van de architectuur  -  Open KerKendag

voorwoord 
 

Op zaterdag 12 september bruist Veenendaal 
weer van de activiteiten. Op die dag vindt de 
Open Monumentendag plaats, maar dat niet 
alleen. Het bijzondere is dat op deze dag ook de 
Open Kerkendag en de Dag van de Architectuur 

gehouden worden. Een primeur voor Veenendaal! 

Op veel plekken in Veenendaal is er iets te doen of te 
bezichtigen. Niet alleen monumenten zijn geopend voor het 
publiek, ook een groot aantal kerken doet mee en zet haar 
deuren open voor bezoekers. Door samen te werken kunnen 
er veel mooie en bijzondere gebouwen en monumenten in 
Veenendaal bezichtigd worden. Ook zijn er oude ambachten, is 
er een mooie fietsroute en wandelroute samengesteld en kunt u 
een rondleiding krijgen op de Kerkewijk. 

Het thema van de Open Monumentendag dit jaar is Kunst 
& Ambacht. Een monument is dé plaats waar kunst en 
ambacht samenkomen. Deze keer is er volop aandacht voor 
de architectuur van de monumenten en de ambachtskant. 
Denk bijvoorbeeld aan het stucwerk, het metselwerk, de 
betimmeringen of glas-in-lood, maar ook het meubilair, de 
stoffering of de klokkenmaker.

Zonder een grote groep enthousiaste vrijwilligers is het niet 
mogelijk een dag als deze te organiseren. Ik wil hen dan ook 
hartelijk bedanken voor hun enorme inzet om deze dag tot een 
succes te maken. Alle bezoekers wens ik een gezellige dag toe. 
Geniet van al het mooie dat Veenendaal te bieden heeft!

A.W. Kolff
Burgemeester van Veenendaal

een unieke samenwerking
Toen de raad van de gemeente Veenendaal een aantal jaren 
geleden besloot om de subsidie voor de Open Monumenten 
Dag af te schaffen leek er geen toekomst meer voor deze dag. 
Een zelfde ervaring had het architectuurcentrum opgedaan 
en daarmee leek er ook voor de Dag van de Architectuur geen 
toekomst meer. Bij het aantreden van de nieuwe raad werd 
op initiatief van een aantal partijen bij de behandeling van 
de kadernota besloten om toch weer een beperkte subsidie 
beschikbaar te stellen voor de organisatie van bovengenoemde 
dagen. Toen ook de kerken besloten om op 12 september een 
Open Kerkendag te organiseren was er alle reden om te kijken of 
er tot een goede samenwerking kon worden gekomen.
En het moet worden gezegd, de eerste contacten waren direct 
goed en vanaf het begin was er sprake van wederzijds respect 
en vertrouwen. En naar onze mening mag het resultaat van 
de samenwerking er zijn. Mede door medewerking van het 
plaatselijke bedrijfsleven kon deze krant tot stand komen 
waarin u weer een mooie fiets- wandelroute aantreft waarin een 
accent gelegd is bij de Kerkewijk, een van de oudste straten van 
Veenendaal. De Iconen van de Kerkewijk geven u een inkijk in 
de geschiedenis, diversiteit en kwaliteit van de architectuur die 
u aantreft aan de Kerkewijk. Omdat de Historische Vereniging 
Oud Veenendaal dit jaar 30 jaar bestaat wordt een boek met 
de titel “Mijn Kerkewijk” uitgegeven, geschreven door Jaap 
Pilon, die op deze dag met u tweemaal een wandeling over 
de Kerkewijk gaat maken. Geniet u verder van de prachtige 
hedendaagse architectuur van de monumentale gebouwen en 
kleine monumenten die u verder op deze route zult aantreffen 
in uw Veenendaal.

Wij wensen u een fijne dag toe.
Namens het organiserend comité,

Bert van den Bos
Jan van den Dikkenberg

comité van voorbereiding
(van links naar rechts): Hans Wegen, Gerada Beijk,  
Wim van Ginkel, Joke de Haas, Aart Aalbers, Ab van Kooten, 
Gerard Hörchner, Bert van den Bos, Marloes Faber,  
Jan van den Dikkenberg.

(Niet op de foto staan: Hans van Ekris, Toos de Heus,  

Charlotte Melssen, Simone Iglesias en Maurice L’homme ).
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  de nieuwe molen - 10.00-16.00 uur 
Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er  
de volgende activiteiten:
- de imker is aanwezig; 
- er is een molenzeilmaker;
-  er zijn 4 uur durende workshops 

speksteen bewerken door  
Hanneke Zwart.

   museum in de cultuurfabriek - gehele dag  
-  gehele dag tentoonstelling Wol  

met als thema: Veenendaal  
ontmoet Peru;

- demonstratie hoeden maken;
-  maquette bouwen door  

Henk van Voskuilen;
- demonstratie schoen maken (in de ruimte van de HVOV).

  Oude begraafplaats Weverij
- grafstenen bewerken;
- kisten maken.

  Open Kerkendag
 Diverse kerken hebben te kennen 
gegeven op deze dag open te zijn. 
Het gaat o.a. om de PKN kerken van 
Sola Fide aan de Eikenlaan, aan het 
Aller Erf en de Goede Reede; de Oude 
Kerk op de Markt; de Julianakerk aan 
de Prins Bernhardlaan; de Westerkerk aan de Goudvink 2; de 
Pnielkerk aan de Ghandistraat; de Regenboogkerk aan de Grote 
Pekken; de Adventkerk aan de Vijftien Morgen en de nieuwe 
kerk van de Baptistengemeente aan de Schutterij 2.  
Al deze kerken hebben zo hun eigen programma’s met bv. in de 
Brugkerk aan de Kerkewijk een demonstratie boekbinden en 
boekrestauratie, een diaserie over deze kerk en een presentatie 
over deze kerk. Verder is er op diverse momenten van de dag 
te luisteren naar orgelspel op het oudste orgel in Veenendaal. 
Voor een actuele lijst van de deelnemende kerken en de daar 
gehouden activiteiten zie www.openkerkdag.nl

  Fietsroute - gehele dag 
Voor deze dag is weer een mooie fiets- wandelroute uitgezet.  
Op pagina 16 en 17 vindt u deze route.

  petrakerk - aftrap 10.00 uur 
Om 10.00 uur vindt hier de aftrap plaats 
van de Open Monumenten Dag/Dag van 
de Architectuur/Open Kerkendag. Peter 
Doolaard zal ons meer vertellen over de 
architectuur en bijzondere dingen die 
in en aan de kerk te vinden zijn. In de 
kerk zal de gehele dag een glazenier van 
gebrandschilderde ramen aanwezig zijn. 

  Wandeling Jaap pilon - 11.00 & 13.30 uur    
Vanuit de kerk start Jaap Pilon om 11.00 uur en om 13.30 uur 
zijn wandeling over de Kerkewijk en zal hij u wijzen op diverse 
opmerkelijke zaken die aan deze weg te zien zijn.

  iconen van de Kerkewijk - 10.30-12.30 uur    
Van 10.30 tot 12.30 uur zullen diverse 
woningen (monumenten) opengesteld 
worden voor het publiek. Zie pag. 15 en 18. 
Het gaat om de volgende woningen:
-  woning familie van Ruller Kerkewijk 238 

(11.00-12.00 uur);
- woning Panta Rei Kerkewijk 139;
-  directeurswoning gasfabriek Kerkewijk 126;
- Ritmeester sigarenfabriek Kerkewijk 65;
- directeurswoning Ritmeester Kerkewijk 63;
- villa Stuijvenberg Kerkewijk 22;
- Frisia villa Kerkewijk 8;
- Marechausseehof Kerkewijk 122 (gehele dag).

    molen de vriendschap - 10.00-16.00 uur
Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er bij deze molen diverse activiteiten 
en bezienswaardigheden zoals: 
- miniatuur stoommachines;
- bierbrouwen;
-  bakken van cubcakes voor kinderen;
- billen van een molensteen;
- graveren van glasvenster;
-  sierraden maken door een edelsmid;
- rondleidingen door de molen;
- activiteiten van een zilversmid;
- aanwezigheid van een imker;
- de vertrouwde haringkar;
- gratis koffie, thee en limonade.

programma
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- Fietsroute: 

Voor deze dag is weer een mooie fiets- wandelroute 
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- Petrakerk:                
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kerk start Jaap Pilon om 11.00 uur en om 13.30 uur 
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wijzen op diverse opmerkelijke zaken die aan deze 
weg te zien zijn. 

 
- Iconen van de Kerkewijk:    
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- grafstenen bewerken; 
- kisten maken. 
 
 
 

- Open Kerk Dag:  
Diverse kerken hebben  
te kennen gegeven op 
deze dag open te zijn. 
Het gaat o.a. om de 
PKN kerken van Sola 
Fide aan de   
Eikenlaan, aan het 
Aller Erf en de Goede Reede; de Oude Kerk op de 
Markt; de Julianakerk aan de Prins Bernhardlaan; 
de Westerkerk Goudvink 2; de Pnielkerk aan de 
Ghandistraat; de Regenboogkerk aan de Grote 
Pekken; de Adventkerk aan de Vijftien Morgen en 
de nieuwe kerk van de Baptistengemeente aan de 
Schutterij 2.  
Al deze kerken hebben zo hun eigen programma’s 
met bv. in de Brugkerk aan de Kerkewijk een 
demonstratie boekbinden en boekrestauratie, een 
diaserie over deze kerk en een presentatie over deze 
kerk. Verder is er op diverse momenten van de dag 
te luisteren naar orgelspel op het oudste orgel in 
Veenendaal. 
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Het ontwerp en de ontwikkeling van de woning werden 
gevoed door 3 uitdagingen: de mogelijkheden vanuit het 
bestemmingsplan, het ambitieuze bouwprogramma en de 
locatie met daarbij behorende bezonnings en geluidsaspecten

Door de beperkte diepte van de kavel t.o.v. het programma 
voor de woning werd al snel de keuze gemaakt om voor de 
buitenruimten een deel van de kavel aan de zuidzijde te 
reserveren. De keuze voor een zelfstandig bouwdeel in rode 
baksteen aan de noordzijde, komt door de hoogte begrenzing 
van 5 meter voorgeschreven in het bestemmingsplan en 
de wens van de opdrachtgevers om koele slaapkamers te 
realiseren. In dit bouwdeel van 5 meter hoog zijn; slaapkamers, 
badkamers, speelkamer, garage en bergingen ed. in 2 lagen 
ondergebracht. In het hart van dit bouwdeel bevindt zich 
een overgangsgebied op de begane grond met zicht op 
omliggende ruimten en de trappen naar 800- en 2000+. Ook 
geeft dit knooppunt toegang tot de woonkamer en vervolgens 
tot de hoger gelegen keuken. Tegen het rode bouwdeel van 5 
meter hoog zijn de lager afgedekte woonkamer en de keuken 
geplaatst. Dit bouwdeel heeft net als het rode bouwdeel een 
zelfstandige vormgeving. De flinke dakoverstekken en de wit 
gepleisterde wanden ondersteunen het contrast met het rode 
bouwdeel. De keuken op 800+ sluit aan op het naastgelegen 
terras op 800+ en geeft door deze hoogte privacy maar ook 
uitzicht over de Kerkewijk. De muur en de luifel tussen het 
terras en de achter gelegen patioruimte geven beide ruimten 
de begrenzing en een eigen karakter. De bijkomende functie 
van deze muur is de patio te beschermen tegen het geluid van 
de Kerkewijk. Door de keuken en de woonkamer op deze wijze 
te situeren worden ze op een eigen wijze intensiever bij de 
verschillende buitenruimten betrokken. Beoordeel de woning 
zelf met in uw achterhoofd de woorden van Max Bill: ‘de woning 
representeert niets anders dan zichzelf’.

De Berk is een landhuis dat in 1933 wordt gebouw. De architect 
was, volgens de gevelsteen, Frits Beck. Het huis heeft twee 
bouwlagen. Huis, uitbouw en garage (allen kubistisch van 
opzet) bevinden zich onder ver overstekende daken, die het 
huis zijn eigen karakter geven. De ingang ligt iets terug in een 
hoog opgaande gevelpartij die met een balkon en een afdak 
is afgesloten. Opvallend zijn de bloembakken en pergola’s. De 
sprekende horizontale belijning in de dakranden en de kubistische 
opzet van woning “De Berk” doet enigszins denken aan het werk 
van de bekende Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.

Dit landhuis is in 1931 gebouwd en werd door architect A.F. 
Frasen ontworpen. Opvallend is de gebogen kap met rietdekking. 
In combinatie met de bloembakken aan weerszijden van de erker 
aan de woonkamer, zorgt de rieten kap ervoor dat het huis een 
landelijk karakter uitstraalt. De ingang is verder geaccentueerd 
door inspringende banden metselwerk meelopend met de 
ronding van de voordeur. De dakkapellen zijn van latere datum en 
zorgen voor een verstoring in de vloeiende dakvorm, echter blijft 
de hoofdvorm van de woning duidelijk te herkennen.

uitgelicht historie en architectuur

Woning van ruller
Kerkewijk 238

Woning de berk (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 197

Woning de spijker (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 187



okkerreclame
raveli jn 28
3905 nv veenendaal
0318 582592
www.okker.nl
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In 1915 werd Huize de Tol, naar een ontwerp van B. van Kreel, in 
eigen beheer gebouwd door J. de Geit. In 1915 werden er niet 
veel villa’s meer gebouwd omdat andere huistypen, zoals het 
landhuis, ‘in’ waren. Huize de Tol is een representatief voorbeeld 
van het type villa, vanwege de onregelmatige hoofdvorm en 
de verticale geleding. Een en ander is hier bereikt door diverse 
topgevels, een veranda aan de zuidzijde met daarboven een 
erker (een latere toevoeging naar ontwerp van Bureau Huibers 
en Jarring Architecten), een gebogen erker aan de voorgevel 
langs de Kerkewijk en een toren met spits. Het huis dankt zijn 
naam aan de ligging in de nabijheid van een voormalige tol en  
is een gemeentelijk monument.

Het oorspronkelijke schoolgebouwencomplex aan de Kerkewijk 
te Veenendaal is ontworpen door het architectenbureau H. 
Geels & T. Bokhorst uit Arnhem en is in de periode 1966-1968 
gerealiseerd. Architect H. Geels is de feitelijke ontwerper; hij 
ontwierp meerdere scholen voor voortgezet onderwijs en 
tevens een aantal kerken. Een artikel over de realisatie van dit 
schoolgebouw verscheen in het vaktijdschrift ‘Bouw’(nr.22-28 
mei 1966) waarin het volgende over het ontwerp beschreven 
werd: “Het hoofdgebouw is vier lagen hoog en bevat negentien 

lokalen. Op het dak is het tekenlokaal. In de lagere vleugel zijn 
de werklokalen ondergebracht (natuurkunde, scheikunde, 
biologie) met kabinetten en kamer amanuensis. Verder twee 
aardrijkskundelokalen en een handwerklokaal. Tussen de 
hoge en lage vleugel ligt het overblijflokaal c.a. tevens aula, 
welke in de open verbinding staat met de hal. Hier bevinden 
zich ook de bibliotheek, keuken en de kamers voor dokter 
en verpleegster. De vleugel op de achtergrond bevat twee 
gymnastieklokalen, muzieklokaal, handvaardigheidslokaal en 
de conciërgewoningen. In een uithoek van het terrein ligt de 
rijwielberging voor 600 fietsen. De kamers voor rector, conrector 
en leraren, alsmede de grote leerlingengarderobes, zijn in het 
hoofdgebouw ondergebracht. Hierin komt en lift voor leraren 
en minder valide leerlingen. Op het terrein dat gelegen is aan de 
Kerkewijk worden nog twee sportvelden aangelegd. De inhoud 
van het gebouw bedraagt totaal 26.500 m3 en biedt plaats aan 
550 leerlingen.”

Hetzelfde architectenbureau, heeft op voordracht van het 
toenmalige ministerie van Onderwijs, een jaar later een exacte 
kopie van het schoolgebouw aan de Kerkewijk gerealiseerd voor 
het Koning Willem II College in Tilburg. Het Christelijk Lyceum 
is in de jaren daarna diverse malen gerenoveerd c.q. uitgebreid 
met nieuwe gebouwen op het zelfde terrein onder architectuur 
van Architectenbureau Bos & Partners uit Baarn en Huibers & 
Jarring Architecten uit Veenendaal.

Panta Rei is een markant op een hoek gelegen landhuis, 
gebouwd in 1926, in opdracht van de familie Heringa. De 
architect was P.A. Ebeling. Het huis valt vooral op door de 
uitzonderlijke vorm van voor- en achtergevel: ter hoogte van de 
begane grond wordt de gevel naar boven toe breder door de 
uitmetseling met een soort ‘schouderstukken’, om vervolgens in 
twee fasen de daklijn te volgen en te eindigen tegen de gootlijst 
onder het pannen gedekte wolfseind. Typerend voor de tijd van 
ontstaan is het balkon van gepotdekselde planken.

huize de tol
Kerkewijk 156

christelijk Lyceum veenendaal
Kerkewijk 149

Woning panta rei (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 139
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De groei van Veenendaal met een dito toename van het ledental 
van de lokale Gereformeerde Kerk was al in de jaren vóór 1940 
een signaal dat een tweede kerkgebouw nodig zou zijn. In 1949 
werd hiertoe een perceel grond aangekocht aan de oostkant van 
de Kerkewijk, tegenover de toenmalige gasfabriek. Op dit perceel 
werd eerst het verenigingsgebouw Het Trefpunt gebouwd naar 
ontwerp van de architecten J.W.H. Janssen en W. van Leeuwen. 
Vanaf oktober 1953 kon hiervan gebruik worden gemaakt voor 
met name club- activiteiten. Op het ruime bouwperceel moest 
ook nog een kerkgebouw komen. Voor de bouw hiervan viel 
de keuze op een ontwerp van de architect David Zuiderhoek 
uit Baarn. Hij ontwierp een rechthoekige kerkzaal op de hoek 
van de Kerkewijk en de Dennenlaan, toegankelijk vanuit de aan 
de noordzijde geprojecteerde entreepartij middels een aan de 
binnentuin grenzende gang over de volle lengte van de kerkzaal. 
Aansluitend langs de Dennenlaan een laagbouw vleugel waarin 
de verschillende dienstruimten zijn gesitueerd. De aldus ontstane 
L-vormige plattegrond omsluit de binnentuin en onttrekt 
daarmee Het Trefpunt grotendeels aan het zicht vanuit de 
openbare ruimte. De aan de binnentuin grenzende wanden van 
de kerk zijn nagenoeg geheel als glaswanden uitgevoerd, zodat er 
een uitbundig visueel contact is met de binnentuin.
Met de bouw van de kerk is voor de oorspronkelijke kopgevel 
van Het Trefpunt een muur geplaatst om het aanzicht vanaf de 
Kerkewijk in overeenstemming met de kerk te brengen.
Het massale bouwblok van de kerkzaal met rechthoekige gesloten 
wanden, is aan de zuidkant voorzien van een uitbouw voor het 
liturgisch centrum met twee transparante zijwanden. Aan de 
kant van de Kerkewijk kreeg de kerkzaal een uitbouw met als 
westgevel een monumentaal glas-in-lood raam uitgevoerd als het 
door Ditta Radstaak – van den Bosch ontworpen ‘scheppingsraam’. 
Karakteristiek aan het exterieur zijn de ‘gevouwen’ zijwanden 
van deze uitbouw en de zuidelijke kopwand van het liturgisch 
centrum. Deze ‘gevouwen’ wanden manifesteren zich ook in 
het interieur evenals de overige glaskunstramen van Ditta van 
den Bosch en de houtsnijwerk panelen van Cor Wijker aan de 
preekstoel als uitingen van kerkelijke kunst. De als het ware 

als in driedimensionaal kruisverband uitgevoerde metselwerk 
binnenwanden van de kerkzaal versterken het monumentale 
karakter van de kerkruimte. Voor afwerking van vloeren en een 

aantal binnenwanden werd in ruime mate gebruik gemaakt van 
natuursteen: noorse leisteen en travertin. Terzijde van het pad 
naar de hoofdingang staat een 27 meter hoge klokkentoren 
waarin vijf luidklokken, die als een ‘landmark’ de hier langs de 
Kerkewijk ontstane onderbreking van de rij landhuisjes en villa’s, 
accentueert. De kerk werd gerealiseerd in 1959 en werd in juni 
1960 in gebruik genomen. 

Deze villa, in 1904 gebouwd, was de directeurswoning van de 
gasfabriek en fungeerde tevens als kantoor. De gasfabriek is 
inmiddels afgebroken en is het woonwijkje “Quartier Kerkewijk” 
verrezen. De villa heeft twee bouwlagen. Op een hoek zijn twee 
kopgevels haaks op elkaar geplaatst. De villa wordt gesierd 
door bepleisterde banden en aanzetstenen. De topgevels zijn 
nu voorzien van eenvoudige vlakke boeiboorden. Uit oude 
afbeeldingen blijkt dat aan de straatzijde de villa vroeger voorzien 
was van een rijk gedecoreerde serre, veel meer houtsnijwerk 
en in de topgevel versieringen, uitgevoerd als zogenoemde 
‘frontispices’. De recente aanbouw voor het notariskantoor werd 
gerealiseerd naar het ontwerp van Bureau Huibers & Jarring 
Architecten. 

petra – kerk   
Kerkewijk 135

directeurswoning gasfabriek
Kerkewijk 126
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oorspronkelijke laaddeuren onder een afdak nog duidelijk 
te herkennen. Het gehele stalgebouw is voorzien van een 
mansardedak, met zijn typische knikvorm. Het tweede deel 
wordt gevormd door de woningen aan de Kerkewijk (Kerkewijk 
118-122). Deze bestaan uit één bouwlaag, eveneens onder een 
mansardedak. Het symmetrisch vormgegeven complex bevat 
drie woningen met inpandige portieken en T-vensters. Midden 
in de voorgevel vormt een topgevel van 2 bouwlagen met 
daarop een zadeldak een statig accent.
 

Het inmiddels grotendeels verdwenen complex van 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 firma in 1937 werd het pand overgenomen door de Panter 
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 gedecoreerd 
portiek waarvan de hoeken zijn geaccentueerd met natuursteen, 
waarop een 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. 

De Vredeskerk werd in 1947 gebouwd door de Nederlands 
Hervormde Gemeente. Architect was G. van Hoogevest. De 
vormgeving van de kerk is ontleend aan de traditionele basiliek 
met aan de oostzijde dwars op de lengterichting van de 
hoofdruimte een soort van pseudotransept. 

De kerk is opgetrokken in grote rode baksteen. De hoofdingang 
bestaat uit drie getoogde portieken met dubbele deuren, 
geaccentueerd met grijsbruine baksteen. Er boven is een 
rondboogvenster aangebracht. De gevel wordt bekroond door 
een opbouw met een luidklok. De eenvoudige traditionele 
bouwtrant en het gebruik van baksteen zijn kenmerkend voor 
de bouwstijl van de Delftse school.

De marechausseekazerne (rijksmonument) gebouwd in 1904, 
bestaat uit 2 delen. Op de hoek staat het voormalige stalgebouw 
(Kerkewijk 116) met aan de voorkant nog herkenbaar de 
inrijdeuren voor de paarden. In de zijgevel aan de (pas later 
aangelegde) Da Costastraat zijn halverwege de goot ook de 

vredeskerk (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 125

marechaussee hof (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 116 - 122

“de nieuwe Fabriek”(rijksmonument)
Kerkewijk nr. 115
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De eerste Veenendaalse sigarenfabriek ontstond toen J. Van 
Schuppen een tabakskerverij, gesticht in 1887, omzette in  
een sigarenfabriek. Deze firma, later Ritmeerster genaamd,  
liet in 1912/1913 het huidige pand bouwen naar ontwerp  
van B. van Kreel. Ondanks diverse verbouwingen, tot 
kantoor, 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 herhaaldelijk 
naar achteren is uitgebreid. 
Één van de verbouwingen vond plaats in 1934 naar de plannen 
van de Erven B. 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 versieping 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.

De directeurswoning is gebouwd voor de Maatschappij voor 
Textiel Industrie v/h Roesingh en Zn. Het ontwerp is van de  
hand van B. van Kreel. Kararkteristiek zijn de overstekende daken 
met hun zeer flauwe helling en de spekbanden die de gevel 
indeling domineren. Het pand heeft de beschermde status van 
gemeentemonument en is aan de oostkant voorzien van een 
latere uitbreiding naar ontwerp van Bureau Huibers & Jarring 
Architecten.

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

Open mOnumentendag  -  dag van de architectuur  -  Open KerKendag
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directeurswoning roessingh
(gemeentelijk monument) Kerkewijk 113

teekenschool (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 69

ritmeester sigarenfabriek 
(gemeentelijk monument) Kerkewijk 65



 Om 11:00 & 13:30 start een architectuurwandeling
onder de leiding van Jaap pilon vanaf de petrakerk

“Woning “panta rei

OPEN 10:30-12:30

Frisia villa

OPEN 10:30-12:30

directeurswoning ritmeester

OPEN 10:30-12:30

 ritmeester sigarenfabriek

OPEN 10:30-12:30

petrakerk

dagOpening 10:00

iconen van de Kerkewijk
De gebouwde omgeving vormt een vanzelfsprekend decor 
waartegen ons dagelijks leven zich afspeelt. Architectuur zorgt 
hierbij voor de verfijning, diversiteit en identiteit in het straatbeeld. 

Op deze pagina vindt u een greep uit de, in 
onze ogen, beeldbepalende gebouwen aan de 
Kerkewijk, elk met zijn eigen karakter en verhaal. 
Durf te kijken en geniet van de rijkheid van uw 
eigen gebouwde omgeving. 
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 “villa “stuijvenberg

OPEN 10:30-12:30



De start is zaterdagmorgen 12 september vanaf 10.00 
uur bij de petrakerk (opengesteld pagina 10) aan 
de Kerkewijk 135. U stapt bij de klokkentoren op de 
fiets en gaat ra het fietspad op langs de Kerkewijk 
richting het centrum. Veel monumentale panden 
en onder architectuur gebouwde panden aan de 
Kerkewijk zijn opengesteld zie hiervoor het speciale 
Kerkewijk gedeelte in deze krant. Wij wensen u een 
fijne tocht! 
•	 	Rechts	op	nummer	125	de Vredeskerk  

(opengesteld	pagina	12).	

Over het spoor de tweede weg rechts de 
Industrielaan op. Voorbij autobedrijf Veen LinKs. 
Oversteken bij zebra en aan de overzijde het fietspad 
Spanjaardsgoed vervolgen. 
•	 Rechts	staat	de Bethelkerk. 
Het fietspad uitrijden, aan het einde LinKs  
de Vijftien Morgen op.
•	 	Links	op	nummer	51	staat	de Adventkerk 

(opengesteld). 

Rechtdoor (RD) en bij Kerkewijk rechts  
over fietspad richting centrum. 
•	 	Links	voor	de	brug	de Brugkerk  

(opengesteld	pagina	20).

Brug over, kruising Raadhuisstraat oversteken en weg 
vervolgen, juist voor het centrum LinKs fietspad op 
tussen Frisiavilla (Rijksmonument) pagina 22  
en De Korenbeurs. 
•	 	Rechts	ziet	u	het	Rijksmonument	de Oude Kerk 

(pagina 22).	Aan	de	keermuur	zijn	een	aantal	

gedenkstenen	bevestigd.	

Op dit fietspad eerste afslag rechts nemen en dit 
oplopende fietspad vervolgen. Weverij oversteken en 
juist voorbij buurthuis SAMSAM is 
•	 	Rechts	Gedenkpark de Oude Begraafplaats 

(opengesteld	pagina	26)	waar	activiteiten	zijn.	

Molenstraat vervolgen en bij het molenmonument 
links aanhouden. Einde weg LinKs Geerseweg 
op. Weg vervolgen en bij Joh. Calvijnschool 
met bocht RD. Op woning nummer 22 is een 
wederopbouwsteen van WO2 ingemetseld. RD, over 
Geersebrug LinKs Kanaalweg, oversteken bij brug. 
Daarna 1e weg rechts Lindenlaan in. 
•	 Links	Sola Fide kerk (opengesteld). 

Einde weg rechts Stationssingel, met bocht mee 
en daarna scherp naar links fietspad op, onder twee 
tunnels door. RD en rechts de Patrimomiumlaan in. 
•	 Aan	einde	van	deze	weg	de Salvatorkerk. 

LinKs de Adr. Van Ostadelaan. Einde weg rechts  
de Slot. De Bruinestraat. 
•	 Rechts	staat	de Sionskerk (opengesteld). 

RD, Rondweg-West oversteken, RD en bij Dijkstraat 
98 rechts het fietspad op. RD, de rotonde bij de 
Monding half rond en rechts fietspad vervolgen 

voor terrasflat langs. RD over brug rechtdoor en bij  
T splitsing LinKs. Brug over, RD, Reede oversteken, 
RD en voorbij school LinKs fietspad op. 
•	 	Rechts	in	het	groen	staat	monumentale boerderij 

Hertestein	(pagina	26).	

Over brug rechts. 
•	 	Rechts	ziet	u	wederom	boerderij	Hertestein	en	op	

nummer	57	de	monumentale	boerderij	Berkestein. 
Vondellaan oversteken en rechts over dubbele 
fietspad en stukje parkeerplaats fietsen. 
•	 Links	is	de Goede Reedekerk (opengesteld). 

Fietspad vervolgen ook als het afbuigt naar links. 
Tussen Nijhoflaan 36 en 38 oversteken en fietspad 

inrijden. Onder spoortunnel door en daarna rechts. 
Op Slagvink RD, juist voor winkelcentrum de 
Ellekoot LinKs. Hoornzwaluw/Goudvink oversteken. 
(gevaarLiJK Kruispunt)
•	 Links	staat	de Westerkerk (opengesteld). 

Fietspad vervolgen, iets naar links en dan rechts 
de brug over het Valleikanaal over. Over de Bomas 
langs het Valleikanaal en net voor autobrug LinKs 
fietspad onder de brug door. Aan eind LinKs 
fietspad Munnikenweg op, na 50 meter net voor 
de Hooiberg naar rechts en oversteken. Fietspad 
volgen, einde rechts Kruisboog op. Einde weg 
LinKs Gildetrom op en rechts de Doelen, rechts 

startpunt &
dagopening 10:00

(petrakerk)



De	Vriendschap	(veel	activiteiten,	pagina	28).	Vanaf	

hier	gaat	u	naar	het	Rijksmonument	de	Nieuwe	

Molen	(opengesteld	pagina	30)

i.v.m. werkzaamheden aan de nieuweweg zult u 
wellicht terug moeten en gaat u voor de vendel 
(pagina 28) LinKs de vendelseweg op, halverwege 
met slinger de weg vervolgen en aan einde LinKs de 
Zwijgerstraat, oversteken en aan overzijde iets naar 
•	 	Rechts	voor	de	Nieuw Apostolische kerk  

(niet opengesteld) de Mulderslaan in. 

Rechts is de Nieuwe Molen (veel activiteiten). Vervolg 
de weg, LinKs Prinsessenlaan in, blijven volgen 
langs speeltuin de Pol, Buurtlaan-West oversteken, 
vervolgen, stukje Dagpauwooglaan, tot aan de 
Grote Beer. rechts over fietspad langs Grote Beer. 
Naar LinKs oversteken juist voor benzinestation en 
Wiltonstraat inrijden. Na 50 meter LinKs Fokkerstraat 
in, na 100 meter rechts Wiltonstraat in. 
•	 	Op	nummer	56	de Basiliek (niet	opengesteld)	waar	

Mozaïek	0318	haar	kerkdiensten	belegt.

Weg vervolgen, einde weg rechts. Einde weg in 
bocht aan overzijde LinKs fietspad op langs A12. 
Stationsstraat oversteken en Einsteinstraat inrijden 
deze weg aanblijven houden waar fietspad stopt iets 
naar rechts vervolgen. Einde weg rechts fietspad 
Grote Beer op en bij Eijerkamp oversteken de Lange 
Dreef op richting Aller Erf. Steeds RD, Blauwgras 
oversteken, juist voor grote gebouw van SNS 
rechts fietspad op rijden. 
•	 Links	ziet	u	de	Wijkkerk Aller Erf (opengesteld). 

Fietspad vervolgen, slingert beetje door de wijk,  
langs een school, 2x over brug. Einde LinKs,  
Grote Beer oversteken, RD. Eerste fietspad rechts  
(= oude Polderweg) de klinkerweg op, onder  
Pr. Clauslaan door. 
•	 Links	staat	de Pniëlkerk (opengesteld). 

Fietspad vervolgen. Bij hoogspanningsmast aan 
rechterzijde rechts en RD de Grote Pekken op.
•	 	Rechts	ziet	u	op	nummer	11	Evangelie gemeente  

De Regenboog (opengesteld). 

Weg vervolgen. 
•	 Rechts	staat	De Hoeksteen (niet opengesteld). 

Einde weg rechts fietspad langs Boompjesgoed. 
RD, Raadhuisstraat oversteken, Wolweg op en 
fietspad blijven volgen. Voorbij parkeergarage 
Tricotage aan 
•	 	Linkerzijde	kunt	u	het Museum Veenendaal en de 

Historische Vereniging Oud Veenendaal	bezoeken	

(entree gratis). 

Weg vervolgen, einde weg LinKs is Verlaat. Bij 
Zwaaiplein iets met bocht naar rechts de Prins 
Bernhardlaan op. 
•	 	Op	nummer	26	is	de Julianakerk (opengesteld, 

pagina	28)	wat	het	eindpunt	is	van	deze	fietsroute.

inrijden. Onder spoortunnel door en daarna rechts. 
Op Slagvink RD, juist voor winkelcentrum de 
Ellekoot LinKs. Hoornzwaluw/Goudvink oversteken. 
(gevaarLiJK Kruispunt)
•	 Links	staat	de Westerkerk (opengesteld). 

Fietspad vervolgen, iets naar links en dan rechts 
de brug over het Valleikanaal over. Over de Bomas 
langs het Valleikanaal en net voor autobrug LinKs 
fietspad onder de brug door. Aan eind LinKs 
fietspad Munnikenweg op, na 50 meter net voor 
de Hooiberg naar rechts en oversteken. Fietspad 
volgen, einde rechts Kruisboog op. Einde weg 
LinKs Gildetrom op en rechts de Doelen, rechts 

de Standaardruiter en bij T-splitsing rechts. 
•	 	Hier	staat	aan	de	overzijde	aan	de	Schutterij	

de	nieuwe	kerk	van	de	Baptistengemeente 

(opengesteld). 

Einde weg oversteken en LinKs de Schans op. Einde 
weg rechts het fietspad langs Rondweg-West 
volgen. Bij verkeerslichten LinKs (dus oversteken) 
en over Munnikenweg langs de begraafplaats, RD is 
Vendelseweg. 
•	 	U	ziet	rechts	de monumentale boerderij De Vendel 

met	aan	voorzijde	een	gedenksteen,	pagina	26.	

LinKs aanhouden Holleweg op en voor nummer 12 
•	  RECHTS	het	pad	in	naar	het	Rijksmonument	molen	

Fietsroute
Fiets- wandel route van circa 
13 kilometer die kerken 
verbindt met architectonische 
hoogstandjes en 
monumentale panden.

startpunt &
dagopening 10:00

(petrakerk)

eindpunt
(Julianakerk)

 museum
veenendaal
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directeurswoning ritmeester
(gemeentelijk monument) Kerkewijk 63

Woning “de staete” (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 40
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Dit pand werd gebouwd als directeurswoning van de ernaast 
gelegen Ritmeerster Sigarenfabriek. B. Van Kreel ontwierp dit 
huis, dat in 1913 werd voltooid. Het pand is een herenhuis 
van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Een 
verticaal accent is hier de dakkapel die door de gootlijn is heen 
geschoven. De voorgevel is verder aan de linkerzijde voorzien 
van een erker, waarboven een balkon is gesitueerd. Het geheel 
van strakke vormen zorgt voor een statige uitstraling. De ingang 
bevindt zicht in de rechterzijgevel, op deze manier wordt er 
afstand gecreëerd tussen de benadering van het gebouw en de 
woonruimte in de erker. 

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

school en in datzelfde jaar werd het gebouw opgeleverd. In 1950 
is achter de bestaande school een lagere school aangebouwd en 
weer twee jaar later werd op de zolder een openbare bibliotheek 
ondergebracht.

De geschiedenis is niet ongemerkt aan deze ULO voorbij 
gegaan. In de mobilisatietijd van 1939-1940 waren er 
Nederlandse infanteristen in gelegerd. Tijdens de bezetting 
waren er Duitse militairen in de school gehuisvest. In 1953 
woonden in het gebouw slachtoffers van de watersnood. 
Het pand is gebouwd in een typische jaren twintig stijl, is 
één bouwlaag hoog en is overkapt met een kenmerkend 
overstekend pannen schilddak. Het pand heeft een plattegrond 
in de vorm van een “U”, waarbij de ingang zich aan de korte 
zijde van de school bevindt. In alle gevels zijn hoge vensters 
aangebracht. Naast de school is tevens een bijpassende 
blokvormige onderwijzerswoning gebouwd van twee 
bouwlagen onder een pannen schilddak. In beide gevallen 
springt de kleur pannen in het oog en draagt het bij aan de 
allure van het assemble. 

Dit pand kwam in 1941 tot stand naar een ontwerp van het 
bureau Erven B. Van Kreel. 
Het is een woning van twee bouwlagen onder een zadeldak, 
opgetrokken in baksteen en voorzien van betonnen en 
natuurstenen elementen. Opvallend zijn de zuiltjes bij ingang 
en balkon, elementen die niet typerend zijn voor Delftse School, 
maar wel traditionalistisch aandoen. Deze mengeling van 
stijlen verbijzondert het pand en geeft het zijn eigen unieke 
aantrekkingskracht. Het ontwerp is beoordeeld en goedgekeurd 
door de gerenommeerde Delftse School architect S.J. van 
Embden, die lid was van de schoonheidscommissie. 
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school voor uLO (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 53
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topgevel, rechts één bouwlaag. De dakkapel op het dakschild 
van de rechter zijbeuk is een latere toevoeging. De hele gevel 
is, op een voor de tijd van ontstaan typerende manier, versierd 
met banden van kleurig verglaasde steen, ontlastingsboogjes 
met aanzet- en sluitstenen en geprofileerde goten met lijsten. 
De topgevel is met latwerk gedecoreerd en bekroond met een 
zogenoemde makelaar. De dakpannen hebben verschillende 
kleuren 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 chaletstijl (Het pand heeft houten windveren 
en boeidelen. De topgevel is met veel hout gedecoreerd en de 
boeidelen zijn fraai geprofileerd), neogotiek (traptorentje met 
glas-in-lood) en neorenaissance (ontlastingsboogjes, gekleurde 
stenen). Alle verschillende onderdelen geven de villa een 
pittoresk voorkomen. Ondanks veranderingen in het verleden, 
biedt de villa een voor Veenendaal unieke aanblik. 

In 1886 was er onder leiding van A. Kuyper een afscheiding 
van de Nederlands Hervormde Kerk, de Doleantie, waaruit de 
Gereformeerde Kerken zijn ontstaan. Deze afscheiding was 
in Veenendaal aanleiding tot de bouw van een kerk voor de 
nieuw ontstane ‘dolerende’ gemeente. Dit werd de, nu tot de 
Hersteld Hervormde Gemeente behorende, Brugkerk. Deze kerk 
gebouwd in 1890 ligt markant op een straathoek. Op de plaats 
van de nu verdwenen pastorie, die in 1894 klaar was, kwam een 
kantoorgebouw als nieuwbouw. 
De neogotische stijl waarin de kerk in eerste instantie was 
ontworpen werd in 1886 bij uitstek geschikt geacht voor 
kerkbouw, omdat de grote monumenten van het christelijk 
geloof, de middeleeuwse kathedralen, in de gotische stijl 
werden gebouwd. Pas later zou men in protestantse kring 
bezwaren maken tegen het vermeende katholieke karakter 
van deze bouwstijl. In 1922 vond dan ook een belangrijke 

B. van Kreel ontwierp en bouwde deze woning voor zichzelf. Het 
werd gebouwd in 1908. In de portiek bevindt zich een steen met 
het opschrift: “De eerste steen is gelegd door E.H. van Kreel.” 
Het pand bestaat uit een souterrain, waarin een timmermans-
plaats was gevestigd, en daarboven twee woonlagen. De 
voorgevel is drie vensterassen breed. Opvallend is de zichtbaar 
gelaten stalen latei boven de vensters van de begane grond. Tot 
1900 was het gebruikelijk zulke constructies te verhullen. 

Deze woning werd gebouwd rond 1900 en is een representatief 
voorbeeld van het bouwtype villa. De villa heeft een 
asymmetrische voorgevel: links twee bouwlagen met een 

Woning “van Kreel” (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 39

villa “stuijvenberg” (rijksmonument)
Kerkewijk 22

brugkerk (gemeentelijk monument)
Kerkewijk 18 
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Zeker bij IW4. Waar mensen werken die vastbesloten 
zijn hun talent te ontwikkelen. Met een onvervalste 
loyaliteit. Mensen die ook voor u aan de slag kunnen. 
In uw eigen organisatie of via onze bedrijfs-
activiteiten voor groenonderhoud, schoonmaak, 
metaalbewerking, verpakking en montage. 
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het beste naar boven
Jolanda Gerritsen Massagetherapeut. 

 

Jolanda Gerritsen is een massagetherapeut die   vanuit haar 1-jarige opleiding tot 
sportmasseur zich verder ontwikkelde tot massagetherapeut.   Dit is een  3 jarige HBO 
opleiding die zij met veel plezier volgde. Massagetherapie is een vorm van manueel (met de 
handen) praktiseren waarbij het de bedoeling is om klachten die zijn ontstaan (pijn in 
spieren en gewrichten) in het lichaam te verminderen en een buffer voor het lichaam op te 
bouwen.  Ik probeer holistisch  te werken en mij niet alleen te richten op de klacht maar ook 
op de mens hierachter. Als je ziet dat mensen hier baat bij hebben geeft dat enorm veel 
voldoening . Dat maakt mijn beroep zo mooi je staat in dienst van de mens die met klachten 
bij mij binnenkomen en die jij probeert klachtenvrij te maken.  Dit lukt natuurlijk niet altijd 
deze mensen worden dan doorgestuurd naar de huisarts of een fysiotherapeut. 

Massagetherapeuten krijgen regelmatig bijscholing om zichzelf en de geleerde  
vaardigheden te blijven ontwikkelen. Jolanda is aangesloten bij een beroepsvereniging  
(BATC) zodat cliënten de behandeling gedeeltelijk kunnen  terug claimen.  Zij werkt in een 
mooi lichte praktijk die losstaat van haar woning, daar ontvangt en behandelt zij haar 
cliënten. 

 

Jolanda Gerritsen is een massagetherapeut die vanuit haar 
1-jarige opleiding tot sportmasseur zich verder ontwikkelde tot 
massagetherapeut. Dit is een 3 jarige HBO opleiding die zij met 
veel plezier volgde. Massagetherapie is een vorm van manueel 
(met de handen) praktiseren waarbij het de bedoeling is om 
klachten die zijn ontstaan (pijn in spieren en gewrichten) in 
het lichaam te verminderen en een buffer voor het lichaam op 
te bouwen. Ik probeer holistisch te werken en mij niet alleen 
te richten op de klacht maar ook op de mens hierachter. Als 
je ziet dat mensen hier baat bij hebben geeft dat enorm veel 
voldoening. Dat maakt mijn beroep zo mooi je staat in dienst van 
de mens die met klachten bij mij binnenkomen en die jij probeert 
klachtenvrij te maken. Dit lukt natuurlijk niet altijd deze mensen 
worden dan doorgestuurd naar de huisarts of een fysiotherapeut.

Massagetherapeuten krijgen regelmatig bijscholing om zichzelf 
en de geleerde vaardigheden te blijven ontwikkelen. Jolanda is 
aangesloten bij een beroepsvereniging (BATC) zodat cliënten de 
behandeling gedeeltelijk kunnen terug claimen. Zij werkt in een 
mooi lichte praktijk die losstaat van haar woning, daar ontvangt 
en behandelt zij haar cliënten.

Telefoon: 0318-571885

Jolanda gerritsen massagetherapeut
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In het jaar dat we nu kennen als het jaar dat in de zuidelijke 
Nederlanden de Beeldenstorm begon (1566) was de bouw 
van de ‘veenkerkcke’ (na enkele jaren voorbereiding) zover 
gevorderd dat deze als rooms-katholieke ‘St. Salvatorkerk’ 
in gebruik genomen kon worden. In hoeverre de als een 
eenbeukige zaalkerk met koor kerk toen echt gereed was is 
niet helemaal duidelijk, maar in elk geval wel vèr genoeg om 
gebruikt te gaan worden. 
Zoals gebruikelijk zal het koor van de kerk als eerste zijn 
gebouwd en is dat dus het oudste gedeelte. Voor de 
ontwikkeling van Veenendaal is de kerk van bijzonder belang 
omdat het vanaf ‘de eerste steen’ ruim drie eeuwen lang eigenlijk 
een burgerlijk gebouw is geweest dat door het burgerlijk 
bestuur ( de ‘Veengenoten’) is gesticht en werd gebruikt. 
De kerk diende niet alleen ook tot bedehuis en begraafplaats 
maar was ook het centrum van het burgerlijk bestuur. De 
opbrengst van de verkoop van de graven in de kerk was een 
belangrijke bron van inkomsten voor onderhoud en verdere 
afbouw. Toen er behoefte kwam aan meer begraafruimte werd 
de zaalkerk in 1753 met een bescheiden transept of dwarsschip 
uitgebreid en tot een kruiskerk verbouwd. Een gelijksoortige 
uitbreiding (toen vooral nodig voor meer zitplaatsen) werd 
ook uitgevoerd in 1835 en voor een derde maal in 1906. De 
kerk heeft hierdoor als het ware drie transepten en heeft 
hierdoor een nogal bijzonder uiterlijk. Afgezien van enkele 
ondergeschikte wijzigingen en toevoegingen waren de 
belangrijkste veranderingen daarna de ingrijpende renovatie en 
restauratie uitgevoerd in 1961/62 waarbij onder andere de oude 
dakruiter (torentje) vervangen werd door de huidige dakruiter 
met luidstoel en de aanpassingen van het interieur. De kerk 
heeft de status van rijksmonument.

verbouwing plaats, die de eenheid in stijl van de kerk verstoorde. 
Zo werden in 1922 de kenmerkende neogotische spitsbogen 
vervangen door de huidige rondboogvensters (typisch 
neoromaans). De kerk is een zaalkerk, één grote ruimte zonder 
zuilen. De voorgevel is symmetrisch met in het midden een 
uitgebouwd portaal voorzien van een topgevel. Links, rechts, 
en boven het portaal zijn enkele van de hierboven genoemde 
rondboogvensters gesitueerd. De gevel is aan de bovenzijde 
versierd met een spitsboogfries en bekroond met een pinakel. 
Het gevelbeeld aan de Kerkewijk wordt gecomplementeerd 
door de overhoeks geplaatste steunberen op de hoeken, 
die de kerk een robuste uitstraling geven. In de zijgevels zijn 
rondboogvensters geplaatst tussen steunberen. 

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. 
Betreffende 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 oorsponkelijke 
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 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. 

Oude Kerk (rijksmonument)
markt

Frisia villa (rijksmonument)
Kerkewijk 8
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... zijn wij geen architectenbureau of projectontwikkelaar?

... zijn wij vollediger qua dienstverlening?

... zijn wij een stichting en geen organisatie met winstoogmerk?

... kunt u bij ons kiezen wat u nodig heeft?

Kijk voor antwoorden op deze vragen èn alle voordelen van onze 
stichting op onze website en laat je verrassen... 

www.architectenconsortium.nl

Stichting Architectenconsortium: info@architectenconsortium.nl
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Veenendaal
T: 0318 507010
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www.schuurkampbouw.nl
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Hertestein is een boerderij van het type langhuisboerderij uit 
de eerste helft van de vorige eeuw. Het gebied van de huidige 
woonwijk Veenendaal West kende vroeger uitsluitend agrarische 
bedrijfs- en woongebouwen. De voorgevel (niet op de foto) heeft 
vier traveeën. De vensters zijn onregelmatig gerangschikt en 
hebben alle een verschillende grootte, wat in de boerderijbouw 
tot 1850 niet ongebruikelijk was. Rond 1910 zijn de vensters 
veranderd in toentertijd gangbare schuifvensters met verticale 
roeden.

De voormalige boerderij De Vendel staat in een gebied waar 
aanvankelijk het ontstaan van Veenendaal was gepland. De hoger 
liggende zandheuvel hier stak vanouds al boven de omgeving uit 
en was dus bij uitstek geschikt om in het veengebied te kunnen 
gaan wonen. Op onderstaande gevelsteen staat in het kort de 
bouw geschiedenis van deze voormalige boerderij vermeld. Het 
complex bestond uit een boerderij met rechts daarvan twee 
schuren. Bij de restauratie zijn deze panden met elkaar verbonden 

Rond 1800 telde Veenendaal zo’n 2000 inwoners. Begraven werd 
er nog steeds in en rond de kerk op de Markt. Met het besluit 
dat vanaf december 1812 geen doden meer begraven mochten 
worden in de kerk kwam hier verandering in. Daarnaast werd 
gesteld dat een kerkhof op 40 meter afstand van de bewoonde 
wereld moest liggen. Door deze regel kon de begraafplaats rond 
de Oude Kerk ook niet meer gebruikt worden. 
Na dit besluit heeft het nog 17 jaar geduurd voordat de 
gemeenten Ede en Veenendaal een stuk grond aankochten 
om een nieuwe algemene begraafplaats aan te leggen. 
Hiervoor werd een perceel, (genaamd Het Heuveltje), tussen 
de Oude Kerk en de Oude Molen uitgekozen. De plek van het 
nu bestaande molenmonument in de Molenstraat staat in 
Veenendaal bekend als De Meulenpol. In 1829 vond de eerste 
begrafenis plaats. Op basis van de aantallen inwoners in deze 
periode is berekend dat er minstens 6000 en misschien wel 
meer dan 7000 mensen begraven zijn op deze begraafplaats. 
De voortgaande groei van de gemeente maakte dat de 
begraafplaats snel vol raakte en ook steeds meer binnen de 
bebouwing kwam te liggen. De gemeente Veenendaal moest  
dus uitwijken naar een nieuwe begraafplaats. In 1917 is 
begonnen met het begraven op de begraafplaats aan de 
Munnikenweg.

De Oude begraafplaats is gedurende 30 jaar alleen nog maar 
gebruikt voor bijzettingen in bestaande graven. In 1986 werd 
de Oude Begraafplaats gerenoveerd. Een deel van de meest 
karakteristieke grafmonumenten werd herplaatst langs het 
nieuw aangelegde wandelpad over het midden van het grafveld. 
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 gedenkstenen genoemde personen daadwerkelijk begraven 
liggen. De overige grafstenen zijn vernietigd. In 2009 is de 
begraafplaats opnieuw gerenoveerd.

Oude begraafplaats (gemeentelijk monument)
Kostverloren/Weverij

boerderij hertestein (gemeentelijk monument)
van veldekelaan 5

boerderij de vendel (gemeentelijk monument)
vendelseweg 69
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het nodig heeft

veendaaL - Een goede schilder inhuren is lastig. Helemaal 
wanneer de te schilderen ruimte of items specialistische 
technieken vereisen. John Sutherland vertaalt uw wensen, 
met precisie en vakmanschap, in een geweldig eindresultaat 
en ‘met veel plezier’, voegt John toe.

Alleen tevreden klanten dat is zijn uitgangpunt. Zijn 
schilderwerk resulteert altijd in goed vakwerk waar de 
klanten tevreden mee zijn.

John leerde het schildersvak in Nieuw Zeeland, waar 
hij van een meester-schilder de fijne kneepjes van het 
vak leerde, waaronder het schilderen met kalkverf. ‘Mits 
goed gebruikt, geeft kalkverf een ruimte extra dimensie.’ 
Naast het schilderen van complete woningen en 
bedrijfspanden, verzorgt John ook kleiner projecten. ‘Denk 
aan het schilderen van keukens, strak hoogglans of juist 
zo authentiek mogelijk met de verfkwast. Een eenvoudige 
upgrading van een klein maar in het oog springend deel 
van een pand. ‘

Vakmanschap dat zich ook 
uit in het aanbrengen van 
glasvezel- en vliesbehang. 
‘Ik werk alleen met 
hoogwaardige materialen en 
eersteklas verf.’ John heeft 
van alle verfmerken in het 
hogere segment kleurkaarten 
ter inzage. Daarnaast werkt 
hij met een vaste kleurenconsultant. ‘Goed schilderwerk 
krijgt nog meer waarde wanneer beter nagedacht is over 
het kleurgebruik’, stelt John.

Is uw woning of bedrijfspand toe aan een stukje 
vakmanschap? Neem contact op met John Sutherland voor 
een vrijblijvende en gespecificeerde offerte. Informeer naar 
de interessante winterkortingen. John is u graag van dienst.

p. h. van rijnstraat 40, 3904 Jp veenendaal
sutherland.gerritsen@hetnet.nl of tel. 06-28969814

John sutherland schildert met 
plezier en vakmanschap

John Sutherland schildert met plezier en vakmanschap 
VEENDAAL- Een goede schilder inhuren is lastig. Helemaal wanneer de te schilderen ruimte of items 
specialistische technieken vereisen.  John Sutherland vertaalt uw wensen, met precisie en 
vakmanschap, in een geweldig eindresultaat en ‘met veel plezier’,  voegt John toe. 

Alleen tevreden klanten dat is zijn uitgangpunt.  Zijn schilderwerk  resulteert altijd in goed vakwerk 
waar de klanten tevreden mee zijn. 

John leerde het schildersvak in Nieuw Zeeland, waar hij van een meester-schilder de fijne kneepjes 
van het vak leerde, waaronder het schilderen met kalkverf.  ‘Mits goed gebruikt, geeft kalkverf een  
ruimte extra dimensie.’ Naast het schilderen van complete woningen en bedrijfspanden, verzorgt 
John ook kleiner projecten. ‘Denk aan het schilderen van keukens, strak hoogglans of juist zo 
authentiek mogelijk met de verfkwast. Een eenvoudige upgrading van een klein  maar in het oog 
springend  deel van een pand. ‘ 

Vakmanschap dat zich ook uit in het aanbrengen van glasvezel- en vliesbehang. ‘Ik werk  alleen met 
hoogwaardige materialen en eersteklas verf.’ John heeft van alle verfmerken in het hogere segment 
kleurkaarten ter inzage. Daarnaast werkt hij met een vaste kleurenconsultant.  ‘Goed schilderwerk 
krijgt nog meer waarde wanneer beter nagedacht is over het kleurgebruik’, stelt John. 

Is uw woning of bedrijfspand toe aan een stukje vakmanschap? Neem contact op met John 
Sutherland voor een vrijblijvende en gespecificeerde offerte. Informeer naar de interessante 
winterkortingen. John  is u graag van dienst. 

P H v Rijnstraat 40 

3904 JP Veenendaal 

 sutherland.gerritsen@hetnet.nl of telefoon  06-28969814 
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genaamd ‘Oude/Stichtse Molen’, aan de huidige Molenstraat in 
Veenendaal. Op deze plek herinnert het molenmonument hier 
nog aan.

De houten achtkant werd niet nieuw gebouwd maar is naar alle 
waarschijnlijkheid afkomstig van een andere, gesloopte molen. 
De laatste eigenaar van het maalderijcomplex stamt uit het 
molenaarsgeslacht Van Eden dat de molen al sinds 1891 bedient. 
In 1898 kon Jan Jacob van Eden met zijn gezin verhuizen naar 
het molenaarshuis naast de molen. In 1928 werd de maalderij 
door zoon Gerrit overgenomen. De vraag naar maalproducten 
bleef echter zodanig toenemen, dat de productie drastisch 
uitgebreid moest worden om de concurrentie de baas te blijven. 
Het gevolg was dat veel werd gesloopt en vervangen en de 
molen omgeven werd door silo’s. Het ‘gaande werk’ uit de molen 
werd verwijderd werd om plaats te maken voor silo’s.
In 1960 volgde Gert van Eden zijn vader op. Gert is tot op de dag 
van vandaag vrijwillig molenaar van Molen De Vriendschap. 
Sinds 1995 is de molen weer volledig in ere hersteld door een 
ingrijpende restauratie en aanvulling met (delen van) een  
elders in het land door sloop beschikbaar gekomen molen.  
De molen werd door Z.K.H. prins Claus (beschermheer van  
De Hollandsche Molen) opnieuw als maalvaardige 
windkorenmolen in bedrijf gesteld.

en opgeknapt. De restauratie moest nog al ingrijpend zijn. 
Gespaard bleven alleen grote delen van de hoofdconstructie 
(gebintwerk) evenals een deel van de gevels en de daarin 
aanwezige vensters. De voorgevel is twee traveeën breed. De 
achtergevel heeft een dubbele inrijdeur met aan weerszijden 
mestdeuren zoals we ook zien op de foto van de vroegere 
toestand in de gevel van de schuur rechts. Tegenwoordig is de 
Vendel een restaurant.

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, 

molen de vriendschap (gemeentelijk monument)
nieuweweg 109



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.

Kerkewijk 126 te Veenendaal 
Postbus 302, 3900 AH 

Veenendaal
0318 - 51 91 66

info@notarisvinke.nl
www.notarisvinke.nl
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In 1927 werd de Julianakerk gebouwd voor de Nederlands 
Hervormde Gemeente. De kerk is ontworpen door de 
Apeldoornse architecten J.G. en K.P. Mensink. 
De kerk is een in baksteen uitgevoerde kruiskerk met zadeldak 
en voorzien van een toren. De torenbekroning, oorspronkelijk 
een zadeldak, is sinds het herstel na de opgelopen schade in 
WO II een ingesnoerd spitsdak. De vensters zijn samengevat 
in rechthoekige stroken. De kerk is een voorbeeld van het 
bouwtype kerk uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Iets naast de plaats van de huidige molen stond vroeger 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.

bronvermelding: 

Veenendaal Geschiedenis en Architectuur 
Veenendaal van boven bekeken 1924-1991
Archief - het nieuwe instituut

Foto’s: 

Aart Aalbers

de nieuwe molen (rijksmonument)
mulderslaan 3

Julianakerk (gemeentelijk monument)
prins bernhardlaan 26



Kerkewijk 28

Wij gaan verhuizen!
Brouwer & Van Burken Assurantiën en “Het Groene 

Huis” aan de Kerkewijk 28 zijn al jarenlang een begrip.

We hebben altijd met veel plezier en succes in dit fraaie 

gebouw gewerkt, maar we zijn uit ons jasje gegroeid.

Om verder te kunnen uitbreiden, verhuizen wij in de 

vierde week van september 2015 naar ons nieuwe, ruime 

gebouw aan het Boompjesgoed 16a in Veenendaal, 

waar u zoals altijd van harte welkom bent!

Boompjesgoed 16a

www.brouwerverzekeringen.nl

HIER GAAN W
E HEEN



De Historisch Vereniging Oud Veenendaal werd in 1985 
opgericht en bestaat dit jaar dus 30 jaar.
Ter gelegenheid hiervan zullen wij een boek uitgeven 
met de titel “Mijn Kerkewijk” geschreven door de 
bekende Veenendaler Jaap Pilon. Het belooft een 
prachtig boek te worden.
Voor onze leden organiseren wij op 12 november een 
ledenbijeenkomst om dit moment samen te vieren en 
wij verwachten dan ook een grote ledenopkomst in het 
kerkgebouw De Goede Reede aan de Vondellaan.

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 leden bijeenkomsten 
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.

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.
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� Deskundige adviseurs direct aan de lijn

� Levering veelal binnen 24 uur

�  Geen bezorgkosten boven € 250,00 
(excl. BTW) 

�  Levering met zelflossende vrachtwagens

www.hardeman.nl/webshop

Erf en Tuin

• Bielzen

• Landhekken

• (Verzinkte) draadmatten

• Hardhouten tuinschermen

• Hardhouten tuinpalen

Staalproducten 
(2 m, 3 m en 6 m)

• Buizen

• Buisklemmen

• Kokerprofielen

• H, I, U, L en T-profielen

• Platstaal

• Speciale bundelaanbiedingen

AL UW BOUW- EN IJZERMATERIALEN EENVOUDIG DIGITAAL 
BESTELLEN WANNEER HET U UITKOMT.

Verbouw en Nieuwbouw

• Bouwhekken / Dranghekken

• Zwaluwstaartplaten

• Stalen traptreden

• Kunststof profielen

• Bouwstaalmatten

• Hout- en plaatmateriaal

• Schuifdeurprofielen
Dak en Gevel

• Damwand profielplaten

• Golfplaten (staal en eternit)

• Potdeksel profielplaten

• Sandwichpanelen

• Dakpanprofielplaten

•  Kunststof kozijnen

•  Stalen loopdeuren

• Lichtstraten en lichtplaten

• Goten

� GROOTHANDELSPRIJZEN

� 10.000 ARTIKELEN OP VOORRAAD

H. Hardeman bv 
Postbus 376
3900 AJ  Veenendaal

Generatorstraat 27a
Industrieterrein ‘Nijverkamp’
Veenendaal

Tel.: (0318) 52 17 00  
Fax: (0318) 52 04 18
www.hardeman.nl

www.miesarchitectuur.nl
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vV

Kazemat 35 0318 543 278
2905 NR www.delektro.nl
Veenendaal info@delektro.nl

Kijk voor voorbeelden en inspiratie op www.delektro.nl/inspiratie

“  Uw wooncomfort naar een hoger niveau brengen?    
          De mogelijkheden zijn eindeloos.”

de norm in domotica


