Voorwoord
Het centrum van Veenendaal kenmerkt zich
sinds jaar en dag door ontwikkeling. Soms
grootschalig zoals de bouw van de Corridor of
het project Brouwerspoort dat in 2005 in
uitvoering komt. Soms kleinschalig, bijvoorbeeld
in de vorm van appartementen die worden
ingepast in de vertrouwde omgeving. Vaak was
het doel het versterkten van het economisch
functioneren van het centrum. Veenendaal heeft
daardoor een krachtige positie in een grote regio.
Die positie moeten we behouden en versterken.
Met het oog op de toekomst is het nodig dat het
centrum een stadshart wordt met een hoog
kwaliteitsniveau. Een sterk stadshart vraagt om
samenhang, om een centrum dat als één geheel
gaat functioneren. In het verleden heeft het
ontbroken aan een samenhangende visie. Te
vaak zijn er veranderingen geweest zonder dat
werd nagedacht over de consequenties voor het
geheel. Dat gaat ten koste van ruimtelijke
kwaliteit. Vooral de openbare ruimte is de dupe
van dergelijke niet goed doordachte ingrepen.
Met name bij het werken aan de plannen voor
het oostelijk centrumgebied (Brouwerspoort)
bleek heel duidelijk dat er een integrale visie
gemaakt zou moeten worden om verdere
versnippering te voorkomen. Ook de
ondernemers uit het centrum hebben op 23 mei
2002, tijdens een presentatie van de plannen
voor Brouwerspoort, laten weten veel behoefte te
hebben aan een visie voor het hele centrum.

Een stedenbouwkundige en een architect
hebben samen een knelpuntenanalyse
uitgevoerd en vervolgens de ambities vastgelegd
in het document “Het Centrum Centraal” dat in
december 2003 is vastgesteld door de
gemeenteraad. Drie ambities staan sindsdien
centraal: identiteit, leefbaarheid en
duurzaamheid. De identiteit van het Centrum
heeft te maken met herkenbaarheid. Met respect
voor de historische lijnen, structuren en
kleinschaligheid. Met wat typisch Veenendaal is:
de knusheid van een dorp met de voorzieningen
van een stad.
Dit document “Centrumvisie 2030”is het resultaat
van de tweede fase. Ook de inhoud van dit
document is, net als het visiedocument,
beïnvloed door de inbreng van de bevolking via
een stadsdialoog en –debat. Na de vaststelling
vormt deze visie de leidraad om in de toekomst
goede ontwikkelingen te stimuleren en
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
Plannen van de gemeente zelf, van particulieren
en ontwikkelaars kunnen er aan worden getoetst.
De visie vormt de basis voor het maken
bestemmingsplan voor het centrum. Zij past in
de Strategische Visie Veenendaal 2025 en is een
inspiratiebron voor de noodzakelijke
Structuurvisie Veendaal. Deze visie is daarom
een belangrijk document dat het waard is breed
bediscussieerd te worden.
Cees Sanders
Wethouder centrumontwikkeling.
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De afgelopen eeuw heeft het Veense
centrum veel verandering ondergaan.
Het gemeentehuis, de Hoofdstraat, de
Hoogstraat en het Scheepjeshof zijn
slechts enkele voorbeelden hiervan.

In Veenendaal zijn de blikken op de toekomst
gericht. Verschillende visies verwoorden het
gedachtegoed van de gemeente. Elk van deze
visies heeft een eigen plangebied en/of centraal
thema. De overkoepelende visie wordt gevormd
door de Strategische visie Veenendaal 2025.
Met deze centrumvisie wordt een algemene lijn
uitgezet voor de toekomst van de gemeente
Veenendaal. De centrumvisie is een
deeluitwerking hiervan en heeft betrekking op
"slechts" een gedeelte van Veenendaal: het
centrum. De visie sluit aan op de door de
gemeenteraad vastgestelde kwaliteitspijlers uit
de Strategische visie. De visie geeft vorm aan
met name de pijler “herkenbare
stadslandschappen”. Het centrum is bepaald
als het gedeelte van Veenendaal binnen de
Centrumring. Ten eerste omdat dit door de
meeste inwoners en bezoekers van Veenendaal
als het centrum wordt gezien, ten tweede omdat
de Centrumring een duidelijke ruimtelijke
scheiding vormt tussen het centrum en
omliggende gebieden.
Orde en vrijheid als rode draad
In de centrumvisie wordt gestreefd naar het
vinden van een evenwicht tussen orde en
vrijheid. Juist de vrijheid is kenmerkend voor het
Veenendaalse. Om de kwaliteit en positie van
het centrum te verbeteren is echter ook een
strategie en afstemming nodig.
Om orde te creëren wordt het geraamte van
het centrum versterkt. Dit geraamte bestaat uit

de verschillende openbare ruimtes in het centrum: de oude linten, de Centrumring en de
pleinen.
De vrijheid komt tot uiting in de tussen de
openbare ruimtes in gelegen gebieden. In de
visie worden over deze gebieden wel uitspraken
gedaan ten aanzien van ontwikkelingsrichtingen,
maar de streefbeelden zijn minder strikt en de
regels ruimer te interpreteren. De keuze voor
het inbouwen van bepaalde vrijheden heeft te
maken met het aan willen sluiten bij het Veense
"vrije" karakter van ontwikkeling en het feit dat
voor bepaalde plekken binnen het centrum nog
geen concrete ontwikkelingen aan te wijzen of te
verwachten zijn. Bovendien heeft de gemeente
in veel van deze gevallen geen directe invloed
op de ontwikkelingen, aangezien deze plekken
in eigendom zijn van particuliere organisaties of
instellingen. Dit geldt in het bijzonder voor de
deelgebieden Centrum-Noord. Centrum-Zuid,
Schrijverpark en Duivenweide (de zogeheten
ontwikkelingsgebieden).
De streefbeelden bestaan uit principes waaraan
ontwikkelingen volgens de gemeente dienen te
voldoen. In de visie opgenomen beelden en
figuren geven mogelijke, maar geen definitieve
invullingen aan. De precieze invulling zal pas

Structuren en deelgebieden in het centrum
Structuren: Centrumring en linten
Structuren: Pleinen
Ontwikkelingsgebieden
Beheersgebieden
Brouwerspoort
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bepaald worden bij een definitieve ontwikkeling
van het betreffende gebied.

Ambities
De streefbeelden zijn gebaseerd op de drie
ambities: identiteit, leefbaarheid en
duurzaamheid (zie Tussenrapport 1e fase:
Ambities (2003)). De uitwerking is als volgt:
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Veenendaal (rode vlek linksboven) heeft als onderdeel van
de WERV-regio in 2030 vooral de functie van hoogwaardig
voorzieningencentrum met een bovenregionale
aantrekkingskracht. Het centrum geeft voor een groot deel
invulling aan deze rol.

Het centrum vormt in 2030 het middelpunt in een web van
verkeersbewegingen en is daardoor zowel lokaal als
regionaal goed bereikbaar.
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Ambitiematrix
Het centrum is een concentratiepunt van activiteiten en functies. Voor elk van deze activiteiten en
functies is met het oog op huidige knelpunten en/of kansen een ontwikkelingsrichting bepaald. Een
aantal activiteiten en functies is bijzonder van belang voor de identiteit, leefbaarheid en duurzaamheid
van het centrum van Veenendaal. Deze activiteiten en functies zijn opgenomen in onderstaande
matrix.
Ambitieniveau
Zeer
laag
1. Regionaal koopcentrum
2. Cultureel en uitgaanscentrum
3. Parkeercentrum
4. Centrum voor de fietser
5. Groenste centrum
6. Gevarieerd wooncentrum
7. Duurzaam veilig centrum

Huidig
Ambitieniveau
Huidige kwaliteitlijn
Ambitielijn
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Laag

Gemiddeld

Hoog

Zeer
hoog

1. Regionaal koopcentrum

4. Centrum voor de fietser

7. Duurzaam veilig centrum

Het kernwinkelgebied van Veenendaal heeft een
sterke aantrekkingskracht op de rest van de
regio. Om te zorgen dat de koopkrachtbinding in
stand blijft en zelfs meer bezoekers worden
aangetrokken wordt gestreefd naar een verdere
versterking van het regionale koopcentrum.

Veenendaal is in het verleden benoemd als
“Beste Fietsstad”. De invulling van dit concept
laat in grote delen van het centrum te wensen
over. Er wordt daarom gestreefd naar een
versterking van de fietsstructuur en
fietsvoorzieningen. Speciale aandacht gaat uit
naar de rol van fietsers ten opzichte van andere
vervoersmodaliteiten en naar stalmogelijkheden.

De grote verkeers- en parkeerdruk in het
centrum vereist speciale aandacht voor de
“kwetsbare” verkeersdeelnemers. In dit kader
wordt gestreefd naar een uitbreiding en
versterking van maatregelen. Ook wordt
gestreefd naar meer sociale veiligheid.

2. Uitgaanscentrum

De meeste bezoekers van het centrum worden
aangetrokken door de winkelfunctie. Om het
centrum ook voor een langer verblijf
aantrekkelijk te maken wordt gestreefd naar
uitbreiding van de ruimtelijke, functionele en
visuele relaties met culturele voorzieningen,
vermaak- en horecafuncties en naar een betere
facilitering van de bereikbaarheid via
verschillende vervoersmodaliteiten.

5. Groenste centrum

3. Parkeercentrum

6. Gevarieerd wooncentrum

Het centrum van Veenendaal is relatief goed
bereikbaar met de auto, bovendien bevinden
zich op korte afstand van de voorzieningen
reeds veel parkeermogelijkheden. Gestreefd
wordt echter nog naar het oplossen van de
spanning tussen bewoners- en
bezoekersparkeren, de spanning tussen groene
functies en parkeren en de spanning tussen
vraag en aanbod op piekmomenten.

Het centrum is volgens velen één van de
aantrekkelijkste woonmilieus in Veenendaal,
door herontwikkeling van het centrum zal dit
naar verwachting alleen maar versterkt worden.
Toch is niet voor elke doelgroep voldoende
woonruimte aanwezig (vooral starters en
jongeren). Uitbreiding is gewenst in dit kader.
Ook wordt gestreefd naar het beter aan kunnen
sluiten op veranderende woonwensen.

Veenendaal is in het verleden in Europees
verband tevens benoemd tot “Groenste stad”.
Ook de invulling van dit concept is in het
centrum enigszins achtergebleven. Gestreefd
wordt vooral naar versterking van de relatie
tussen enerzijds groen en structuur en
anderzijds groen en functies.
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Deel I
De Visie
Deel I van de centrumvisie begint met
een beschrijving van de algehele visie
op het centrum van Veenendaal in
2030. Deze algehele visie wordt
vervolgens toegespitst op de thema’s
structuur, functies, verkeer en parkeren
en groen en water.
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De Visie: het centrum van Veenendaal in 2030

Het centrum in 2030 is aantrekkelijk, bruikbaar
en toegankelijk voor iedereen!
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Binnen het centrum is het in 2030 goed en veilig
vertoeven. De openbare ruimtes zijn van een
hoogwaardige kwaliteit, die niet alleen de
beeldvorming, maar tevens de gebruikskwaliteit
en identiteitsbepaling ten goede komt. Groene
waarden, kunst en natuurlijke en/of historische
elementen en materialen spelen een centrale rol.
Het centrum wordt door velen als een
aantrekkelijk woonmilieu gezien: er is voldoende
woonruimte voor verschillende doelgroepen en
om de inwoners van het centrum te behagen, is
er een uitgebreid aanbod van voorzieningen,
uiteenlopend van buurtspeeltuinen tot
verblijfsparken, van kerken tot avond- en
nachthoreca, van de Veense ondernemer tot de
landelijk winkelfilialen en van basisscholen tot
zorg- en informatieposten voor ouderen.
Doordat het centrum goed bereikbaar is per
fiets, auto en openbaar vervoer (zowel trein als
bus) en er voldoende parkeer- en fietsstalmogelijkheden zijn, heeft het een grote
aantrekkingskracht op mensen uit andere delen
van Veenendaal en zelfs andere delen van de
regio. Het centrum heeft dan ook een belangrijke
regionale verzorgingsfunctie en is een
concentratiepunt van lokale en regionale
zakelijke dienstverlening.

Kaart van de huidige structuur van het centrum. De
lichtgrijze lijn geeft de loop van de Centrumring weer
(de grens van het plangebied). In de zuidwest en
zuidoosthoek bevinden zich respectievelijk het park
Duivenweide en het park Schrijverspark

Het centrum in 2030: de Centrumring en linten zijn
goed herkenbaar door de continuiteit van bebouwing
en de begeleidende bomenrijen. De structuur langs
de openbare ruimte is kleinschalig.
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Ook toeristen en dagjesmensen vinden hun weg
naar het centrum en bezoeken naast de vele
winkels tevens het museum, kinderspeelparadijs,
theater en/of restaurants.
Problemen met het vinden van het centrum
hebben de bezoekers en werkenden niet. De
structuur van het centrum is goed herkenbaar
door het stevige geraamte bestaande uit consequent ingerichte en vormgegeven (zowel qua
profilering als begeleidende bebouwing) oude
linten, Centrumring en pleinen. De inrichting
maakt het duidelijk of men zich op een van de
hoofdpijlers van het geraamte bevindt of in één
van de daartussen gelegen deelgebieden.

3d-beeld van het huidige centrum. Hierop is goed te
zien dat het centrum veel “gaten” kent en een
combinatie is van grootschalige en kleinschalige
bouwblokken.
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Het centrum in 2030 in vogelvlucht: het 3d-beeld laat
goed zien dat de structuur van het centrum in 2030
veel fijnkorreliger is (m.n. langs de Centrumring),
wanden meer continue zijn vormgegeven en
“gaten”zijn ingevuld.
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Het gebied binnen de centrumring oogt voor
zowel bewoners als bezoekers van het centrum
in 2030 als één geheel, waarbij de
karakteristieken van de verschillende buurten in
het centrum in stand zijn gehouden en optimaal
gebruik is gemaakt van de ruimte.

Visie op structuur

Veelzijdigheid en samenhang
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De structuur van het centrum zal in 2030 haar
huidige veelzijdige karakter wat betreft
bebouwing en structuur niet verliezen. Juist
deze veelzijdigheid is kenmerkend voor het
centrum van Veenendaal en maakt dat veel
verschillende activiteiten en mensen een plek
kunnen vinden binnen de centrumring. Wel zal
er meer orde en samenhang zijn in het centrum
om ervoor te zorgen dat het centrum zich ook
echt als één geheel presenteert.
De openbare ruimtes vormen in 2030 de dragers
van de orde en structuur. Door de continuïteit in
inrichting (fijnkorreligheid en profiel),
materiaalgebruik en groenbegeleiding van de
linten en de centrumring, bestaat een eenduidig
beeld van de opbouw van het centrum.
De karakteristiek pleinen hebben daarnaast een
belangrijke rol ter bevordering van de
herkenbaarheid.
De inrichting van de gebieden tussende
structuurdragers kennen veel meer vrijheid wat
betreft inrichting. Wel is er een verschil in
ontwikkelingskarakteristiek.
Waar in ontwikkelingsgebieden meer ingrijpende
herstructurering van de huidige bebouwing en
structuur plaatsvindt, zijn de ontwikkelingen en
aanpassingen in de beheersgebieden subtieler

en sluiten deze meer aan bij de huidige
karakteristieken van de gebieden (zie Deel IIIA
en IIIB).
Waardevolle elementen
In 2030 zullen historische en stedebouwkundige
waardevolle elementen en kunstelementen
tevens meer centraal staan. Door deze
elementen nieuw leven in te blazen en beter te
integreren in de structuur van het centrum,
bepalen zij mede de identiteit van het centrum.
Voorbeelden zijn het opnieuw in gebruik nemen
van karakteristieke panden als het HollandiaWol gebouw, het terugbrengen van het hogere
torentje op de Oude Kerk en het opnemen of
terugbrengen van karakteristieke beelden of
meer subtiele kunstvormen (in straten of wanden
van bebouwing). Tevens is er aandacht voor
monumenten.
Oriëntatie en overzichtelijkheid
Ook oriëntatiemogelijkheden en zichtlijnen
spelen een belangrijke rol in het aanbrengen van
orde: door op bepaalde representatieve plekken
in het centrum accenten aan te brengen wordt
het voor gebruikers van het centrum duidelijker
waar zij zich bevinden. Voorbeelden van
hoogteaccenten zijn: het nieuwe torentje op de
kerk, de andere kerktorens in het centrum en de
schoorsteen van de voormalige Hollandia-Wol
fabriek. Daarnaast zullen langs de centrumring
gebouwen met kenmerkende hoekoplossingen
de kruisingen van de linten met de centrumring
en daarmee de entree's naar het centrum

markeren.
Om de sociale en verkeersveiligheid te
versterken, spelen zichtlijnen en
oriëntatiemogelijkheden ook op kleine schaal
een belangrijke rol. Wandel- en fietspaden liggen
niet verstopt achter groen of bebouwing c.q.
bouwwerken en daar waar het langzaam verkeer
en snelverkeer elkaar kruisen, zijn zo min
mogelijk obstakels aanwezig die het zicht
ontnemen.

De visie op structuur: meer continue ingevulde wanden en fijnkorrelige bebouwing.

Zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik
Door bijzondere aandacht te besteden aan de
openbare ruimte is er tevens voor gezorgd dat
de ontwikkeling van de bebouwde ruimte niet ten
koste gaat van de openbare ruimte. Waar
uitbreiding van bebouwing plaatsvindt, wordt
vooral gezocht naar een zo zorgvuldig en
efficiënt mogelijk gebruik van de bestaande
(lege) bouwgronden. In het centrum gaat het ook
vooral om een beter gebruik van de verticale
ruimte: het wonen boven winkels en andere
voorzieningen. Een positief neveneffect hiervan
is de extra menselijke activiteit en sociale
controle die het gevolg zijn, waardoor de sociale
veiligheid verhoogd wordt.
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Het centrum biedt in 2030 plek aan
verschillende bevolkingsgroepen en
uiteenlopende centrumfuncties. De functies
sluiten goed aan op de wensen van de
bewoners en bezoekers van het centrum en zijn
goed bereikbaar en herkenbaar voor iedereen.

Visie op functies

Gevarieerd woningaanbod
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Passend bij een stad van het formaat van
Veenendaal speelt wonen in 2030 een
belangrijke rol in het centrum. Het huidige
aanbod is niet alleen kwantitatief versterkt, maar
heeft ook een kwaliteitsimpuls gekregen: het
centrum herbergt verschillende woonmilieus,
van dorps tot stedelijk en centrumstedelijk. Er is
meer ruimte voor starters en kleine
huishoudens. Deze huishoudens vinden in het
bijzonder een plek in het kernwinkelgebied en in
de aanloopstraten. Juist deze groepen hebben
namelijk een voorkeur voor het centrumstedelijk
wonen nabij functies en voorzieningen. Ook
wordt tegemoet gekomen aan de woonwensen
van de "nieuwe" ouderen. Deze
bevolkingsgroep wil langer zelfstandig wonen.
Dit vereist flexibel in te delen woningen en
woonruimtes. Grootschalige senioren- en
bejaardencomplexen zijn in 2030 zo goed als
verdwenen uit het centrum. Doorstromers,
veelal huishoudens met een voorkeur voor
laagbouwwoningen met tuin, worden vooral
aangetrokken door de hoogwaardige dorpse
woonmilieus van de beheersgebieden.
Een aantrekkelijk winkel- en

uitgaanscentrum van regionale betekenis
Mede met het oog op de ontwikkelingen in
WERV verband zal het centrum van Veenendaal
zich in 2030 profileren als een hoogwaardig
centrum met een bovenregionale
aantrekkingskracht. Veenendaal centrum kan de
concurrentie met andere winkelconcentraties in
de regio en de provincie vooral aan door het
uitgebreide en afwisselende aanbod van zowel
internationale en landelijke ketens als de échte
Veense ondernemer. Ook het kleinschalige
karakter van het centrum speelt een belangrijke
rol.
In 2030 zijn de winkelvoorzieningen in
Brouwerspoort optimaal verbonden met de
winkelvoorzieningen langs en in de omgeving
van de Hoofdstraat. Er zijn overzichtelijke en
logische verbindingen tussen de verschillende
concentraties. Trekkers zijn zo gesitueerd dat
de kans op het "doodbloeden" van onderdelen
van de winkelroute nihil is.
Uitbreiding van het winkelaanbod zal tot 2030
meer kwalitatief dan kwantitatief van karakter
zijn (met branches welke vooralsnog
ondervertegenwoordigd zijn in het centrum,
zoals sport, speelgoed en media (computer)).
Met de ontwikkeling van de detailhandel in
Brouwerspoort is immers voor de komende
decennia voldoende winkelareaal aanwezig om
de regio te verzorgen. Wel bestaat (beperkte)
uitbreidingsruimte voor detailhandel op de linten.
Ten aanzien van de aantrekkingskracht van het
centrum, speelt in 2030 de lichte daghoreca
(cafetaria, broodjeszaak) tevens een grotere
rol. Lichte daghoreca is kleinschalig ook elders

in het centrum te vinden. Deze heeft echter
vooral een buurtvoorzienende functie en houdt
rekening met functies in de omgeving (geen
geur- en geluidsoverlast). Avond- en
nachthoreca is vanwege eventuele
geluidsoverlast zoveel mogelijk geconcentreerd
rondom het Horecaplein.

De visie op wonen: elk deelgebied wordt gekenmerkt door een karakteristiek woonmilieu.

Regionale kern voor kleinschalige
zakelijke dienstverlening
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Het centrum zal in 2030 tevens functioneren als
een regionale kern voor kleinschalige zakelijke
dienstverlening. Bedrijven in deze branche zijn
vooral te vinden in de deelgebieden die
gekenmerkt worden door een centrumstedelijk
milieu: het Centrum-Noord en het Centrum-Zuid.
Dit zijn immers de deelgebieden, die niet alleen
goed bereikbaar zijn vanaf de centrumring en
Rondweg, maar tevens langs belangrijke
busroutes liggen en goede verbindingen hebben
met de NS-stations Veenendaal-De Klomp en
Veenendaal-Centrum. De vestiging van
bedrijven in deze deelgebieden versterkt de
centrumzone zoals deze wordt nagestreefd voor
Veenendaal in de WERV-visie. In deelgebieden
waarin dorps wonen en stedelijk wonen centraal
staat komt alleen kleinschalige bedrijvigheid
voor, welke een sterke historische of
klantenbinding met de buurt heeft.
Voorzieningen voor iedereen
In 2030 zal het centrum een uitgebreid aanbod
van voorzieningen herbergen. Voor alle
leeftijdscategorieën bestaat er de mogelijkheid
om in de behoeften te voorzien. Zo is voor het
seniore deel van de bevolking in 2030 een
uitgebreid aanbod aanwezig van extramurale
zorgvoorzieningen (zorg die buiten reguliere
zorginstellingen wordt verleend) in de vorm van
onder meer zorgwinkels en wijkposten. Steeds
meer ouderen blijven immers langer zelfstandig
wonen. Een cluster van dit soort voorzieningen
is aanwezig in het Hollandia-Wol gebouw. Meer
verspreid door het centrum zijn voorzieningen
op het gebied van consumentgerichte
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ambachtelijke dienstverlening te vinden, zoals
een kapper, schoenmaker, stomerij en
fitnessclub. Deze voorzieningen dienen zowel
het meer seniore als jonge deel van de
bevolking en is vooral geconcentreerd langs de
linten, de aanloopstraten tot het winkelgebied.
Ook aan de behoeftes van het jongere deel van
de bevolking is gedacht. Voor de kleinsten zijn er
verspreid door het centrum, veelal in combinatie
met groen, speelgelegenheden aanwezig. Ook
onderwijsvoorzieningen zijn op korte afstand
gelegen.
Voor kinderen van 12 jaar en ouder en jongeren
biedt het centrum in 2030 daarnaast zowel
overdekte als onoverdekte voorzieningen. Zo zijn
er verspreid door het centrum verschillende
ontmoetingsplekken in de open lucht gecreëerd.
Veelal gaat het om "zitplekken". In het park in het
deelgebied Centrum-Noord betreft het echter een
ruimte voor meer actief gebruik zoals skaten en
balsporten. Overdekte voorzieningen zijn vooral
te vinden rondom het Horecaplein en het
Cultuurplein (theatercafé, bibliotheek).
Ook de kerkfunctie speelt in 2030 een
belangrijke rol. De kerkfunctie versterkt niet
alleen de ruimtelijke karakteristiek en daarmee
Veense identiteit door haar bebouwing, maar
leidt veelal tot een goed en sterk sociaal netwerk
in de buurt.
Tot slot bestaat er in 2030 een nauwe koppeling
tussen de winkelvoorzieningen en cultuur- en
uitgaansvoorzieningen binnen het centrum. Deze
koppeling is van groot belang voor het

onderscheidend vermogen van het centrum in de
regio en provincie. Naast de horeca en
voorzieningen als het Theater De Lampegiet, de
bioscoop en het museum kan ook een attractie
als een (overdekt) kinderspeelparadijs daarin
een rol spelen. Het Centrum-Noord is een goede
locatie hiervoor: het is zowel vanuit de rest van
de stad als vanaf het regionale wegennetwerk
goed bereikbaar en biedt voldoende
parkeerruimte. Bovendien zijn hier enkele
karakteristieke gebouwen die plek kunnen
bieden aan een nieuwe functie. Randvoorwaarde
daarbij is het waarborgen van de ruimtelijke en
visuele relatie met de omgevende bebouwing. In
het deelgebied Noord zou dit kunnen gebeuren
door een relatie te leggen met het park.

De visie op overige functies: de centrumstedelijke functies met een regionale rol concentreren zich rondom
het kernwinkelgebied (geel), de linten (geel gestippeld) en het Centrum-Noord en Centrum-Zuid (beiden
groen); in de andere deelgebieden komen vooral buurtvoorzienende functies voor.
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Visie op verkeer en parkeren

Het centrum van Veenendaal is in 2030 goed
bereikbaar met zowel de auto als de fiets en het
openbaar vervoer. Binnen de Centrumring
spelen de voetgangers en fietsers echter de
hoofdrol.
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Goede autobereikbaarheid
Vanwege haar regionale aantrekkingskracht als
koopcentrum en centrum van cultuur en
ontspanning, trekt het centrum in 2030 veel
autoverkeer aan. Om dit autoverkeer zo goed
mogelijk te kunnen accommoderen zijn de
centrumring en de linten optimaal opgenomen in
het verkeersnetwerk van Veenendaal als
geheel. De ring heeft voldoende capaciteit om
het verkeer aan te kunnen. Vanaf de A12 en de
Rondweg zijn duidelijke routes aanwezig naar
de Centrumring. Deze routes lopen
voornamelijk via de linten. Accenten op de
kruisingen van de centrumring en de linten
maken duidelijk dat de automobilist het centrum
bereikt heeft.
Beperkte rol auto in centrum
Eenmaal binnen de Centrumring wordt de
automobilist via directe, korte routes naar de
parkeergarages in het centrum begeleid. De
garages bevinden zich in 2030 dan ook dicht bij
de hoofdtoegangen tot het centrum:
- bezoekers die het centrum via de Zandstraat
en Nieuwe weg bereiken, vinden vooral een
parkeerplek in de parkeergarages in Centrum-Noord en het Scheepjeshofcomplex;
- bezoekers die het centrum vanuit het
noorden via de Prins Bernardlaan bereiken,
parkeren hun auto vooral in het Centrum-

-

Noord maar ook in de parkeergarages in het
noordelijk deel van Brouwerspoort;
bezoekers die het centrum vanuit het zuiden
en zuidwesten bereiken parkeren tot slot in
de parkeergarage naast het Theater de
Lampegiet en de parkeergarages van het
zuidelijk deel van Brouwerspoort.

Door het bezoekersparkeren zoveel mogelijk te
concentreren, is in de overige delen van het
centrum meer dan voldoende parkeerruimte voor
bewoners en werkenden in het centrum.
Afstanden tussen parkeerplaatsen en woning of
werkplek zijn kort. De concentratie van
bezoekersverkeer en -parkeren is tevens positief
met het oog op de leefbaarheid in het centrum.
Geluidhinder en visuele overlast veroorzaakt
door autoverkeer zijn beperkt.
Duurzaam veilig centrum
Ook de verkeersveiligheid is in 2030 hoog. De
principes van het Duurzaam Veilig-programma
staan centraal. Binnen de deelgebieden geldt
voor alle straten een maximum snelheid van 30
km/u. De voetganger staat in 2030 in deze
gebieden centraal. Voor voetgangers zijn dan
ook eigen, brede en overzichtelijke paden
aangelegd. Fietsers en automobilisten maken
gebruik van dezelfde wegvakken. Daarnaast zijn
er directe en logische verbindingen voor
voetgangers, die de hoofdstructuur voor
autoverkeer zo weinig mogelijk kruisen. Vooral
de routes voor ouderen en basisschoolkinderen
hebben bijzondere aandacht gekregen. Routes
zijn daarnaast obstakelvrij en overzichtelijk,
zodat verkeersdeelnemers elkaar goed kunnen

waarnemen. Dit geldt tevens voor
oversteekvoorzieningen.
De visie op autoverkeer, expeditieverkeer en parkeren: het autoverkeer speelt in de deelgebieden een
ondergeschikte rol; bezoekers worden via herkenbare routes direct naar parkeergarages begeleid.
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Fietscentrum
Ook de fiets speelt in 2030 een hoofdrol in het
centrum. Het centrum doet de benoeming in
2000 tot "Beste Fietsstad" weer eer aan. Het
fietsnetwerk binnen het centrum is fijnmazig
(veel routes), overzichtelijk, logisch en
herkenbaar. Via de verschillende primaire
fietsroutes binnen het centrum, kunnen fietsers
snel en veilig hun bestemming in het centrum
bereiken of het centrum doorkruisen. Ook de
minder intensief gebruikte routes, de secundaire
fietsroutes zijn veilig en herkenbaar. Om het
aantal ontmoetingen met het snelverkeer te
beperken zijn op verschillende plekken onder de
Centrumring door fietstunnels aangelegd.
Om de veiligheid in de Hoofdstraat te versterken
en daarmee de beleving van de straat te
vergroten, zijn in 2030 geen fietsen meer
toegestaan in de Hoofdstraat. Fietsers kunnen
gebruik maken van de vrijliggende fietspaden
van de nieuwe Wolweg. Bezoekers van het
centrum die met de fiets naar het centrum
komen, kunnen hun fiets stallen in één van de
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De visie op fietsverkeer: de linten vormen belangrijke dragers van het primarie fietsroutenetwerk; bij
belangrijke toegangen tot het kernwinkelgebied zijn bewaakte fietsstallingen aanwezig; de Hoofdstraat is
fietsvrij.

circa vijf grootschalige beveiligde
fietsenstallingen op bronpunten rondom het
kernwinkelgebied.
Deze zijn in 2030 gelegen:
- op of in het Scheepjeshofplein of -complex;
- langs de Wolweg;
- op het Raadhuisplein;
- nabij Theater De Lampegiet.

De visie op openbaar vervoer: vanuit alle delen van Veenendaal is het centrum bereikbaar met de bus. Naar het
noorden en zuiden toe zijn directe en regelmatige (bus)verbindingen met respectievelijk NS-station VeenendaalDe Klomp en NS-station Veenendaal Centrum.

Richting station Veenendaal-De Klomp

Goed toegankelijk met openbaar vervoer
Tot slot is het centrum in 2030 ook goed
toegankelijk met zowel bus als trein. Het
openbaar vervoer is een concurrerend
alternatief voor autoverkeer. De twee NSstations Veenendaal Centrum en VeenendaalDe Klomp zijn op de volgende manieren met het
centrum verbonden:
- ruimtelijk: o.a. directe wegen en wegen met
centrumfuncties die fungeren als
toegangspoorten van het station tot het
centrum;
- visueel: o.a. zichtbare en duidelijke
bewegwijzering;
- functioneel: via regelmatige en snelle
busverbindingen en een light-rail verbinding
die beide stations en het centrum verbindt
met andere kernen in het WERV-verband.

Richting station Veenendaal-Centrum
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Groene elementen en structuren zijn in 2030
belangrijke identiteitsdragers van het centrum.
Het groen is van een hoogwaardige kwaliteit en
heeft een hoge gebruikswaarde. Deze
gebruikswaarde wordt op veel plekken versterkt
door een combinatie met waterelementen.

In 2030 doet het centrum van Veenendaal weer
recht aan de titel "Groenste stad van Europa"
die Veenendaal in 1997 kreeg "opgespeld".
Groen is niet langer een restfunctie, maar neemt
een volwaardige plek in in de structuur van het
centrum. Zo ondersteunt de groenstructuur de
stedenbouwkundige en de verkeersstructuur van
het centrum. Zowel de Centrumring en de linten,
als de primaire en secundaire fietsroutes kennen
een sterke groenbegeleiding. De routes hebben
hiermee niet alleen een hoge belevingswaarde
gekregen, maar zijn tevens goed herkenbaar als
route. Door de groenbegeleiding van de routes
en structuren is het centrum opgehangen in de
hoofdgroenstructuur van Veenendaal.
Het groenste centrum: parken en plekken
Het groen in het centrum heeft in 2030 niet
alleen een belangrijke structurerende rol, maar
tevens een rol in het versterken van de
recreatieve en ontspanningswaarde van het
centrum. Op drie plekken in het centrum zijn
parken aanwezig, elk met een eigen karakter:
- het park in Duivenweide heeft het karakter
van een verblijfspark met een
centrumoverschrijdende functie (d.w.z. ook
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Visie op Groen en Water

Het groenste centrum: structuren

mensen vanuit de rest van de stad maken
gebruik van het park);
- het park in Centrum-Noord dient vooral het
noordelijk deel van het centrum en biedt
ruimte voor veel activiteit (skaten, speeltuin,
balsport etc.);
- het park in Schrijverspark dient vooral het
zuidoostelijk deel van het centrum en is te
kenmerken als een wandelpark.
Wat alle parken gemeen hebben is dat ze een
hoge kwaliteitswaarde hebben, goed
toegankelijk zijn en het er zowel overdag als 's
avonds veilig is (goed verlicht, zichtbare en
overzichtelijke paden). In aanvulling op deze
parken zijn op buurt- en straatniveau verspreid
door het centrum hoogwaardig ingerichte
speelweides en ontmoetingsplekken aanwezig.
De groenplekken zijn vanaf blz. 55 verder
uitgewerkt.
Een evenwichtige waterhuishouding
De parken hebben niet alleen een recreatieve
en sierfunctie, maar ook een belangrijke
waterhuishoudkundige functie. De groene
parken en in het bijzonder de daarin aanwezige
vijvers en waterlopen maken dat in 2030 water
goed lokaal kan infiltreren. Bij de ligging en
vormgeving van deze partijen en lopen is
rekening gehouden met dit doel en is optimaal
aangesloten op de lokale waterkarakteristiek
(het centrum is immers deels gelegen op
veengronden, deels op een dekzandvlakte en
deels op een dekzandrug).

De versnelde afvoer van hemelwater is hierdoor
in 2030 sterk verlaagd en de kans op
wateroverlast in "gevoelige", vaak lager gelegen
delen is verkleind. In 2030 wordt zodoende
voldaan aan het streven dat landelijk is
vastgelegd in de strategie Waterbeleid 21ste
Eeuw ("water waar mogelijk vasthouden, daarna
bergen en pas in het uiterste geval afvoeren").
Ook tuinen en speelweides spelen in 2030 een
rol om te kunnen voldoen aan de strategie van
het Waterbeleid 21ste Eeuw.
Om de waterkwaliteit daarnaast op peil te
houden is in 2030 in het grootste deel van het
centrum (in aansluiting op Brouwerspoort) een
gescheiden rioolstelsel ontwikkeld. Het
regenwater wordt hier rechtstreeks (eventueel
via een filterinstallatie) afgevoerd naar aanwezig
oppervlaktewater of wordt tijdelijk geborgen in
vergrote regenwaterriolen. Daarna wordt het
overtollige regenwater gedoseerd afgevoerd naar
het Omleidingskanaal. In een gedeelte van het
centrum is in 2030 een verbeterd gescheiden
stelsel aangebracht, omdat in deze delen van
het centrum sprake is van intensief verkeer of
gebruik, bijv. druk bereden toegangswegen of
winkelstraten waardoor het regenwater vervuild
raakt. In deze deelgebieden wordt de eerste
hoeveelheid (vervuild) regenwater afgevoerd
naar het vuilwaterriool, waardoor redelijk
schoon water afgevoerd wordt naar
oppervlaktewater.
Het water in de parken heeft natuurlijk ook een
belangrijke recreatieve en sierfunctie. Deze

functie sluit aan op het specifieke karakter van
de parken in 2030:
- grote, romantische en natuurlijk vormgegeven
vijverpartijen in het park in Duivenweide;
- stedelijk vormgegeven vijvers en/of
waterlopen in het park in Centrum-Noord;
- natuurlijk vormgegeven vijvers en/of
waterlopen in het park in Schrijverspark.

De visie op groen en water: het groen heeft een belangrijke structurerende, sier en recreatieve functie;
het watersysteem is integraal en duurzaam.

Doordat de functies van water in onderlinge
samenhang worden bezien is er in 2030 sprake
van een integraal watersysteem. Ook is er
sprake van een duurzaam watersysteem:
waterproblemen worden niet afgewenteld op
volgende generaties, een ander gebied of een
ander milieucompartiment. Water geldt bij
nieuwe ontwikkelingen in 2030 dan ook altijd als
een ordenend principe.
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Deel II
Orde: Structuren
Deel II bevat een beschrijving van de
kwaliteit en vormgeving van de
openbare ruimtes die het centrum in
2030 weer structuur geven. Orde is het
motto in deze gebieden.
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Een rit over de centrumring in 2030 geeft een
goed beeld van de verscheidenheid, maar ook
samenhang van het centrum. De centrumring
kenmerkt de randen van het centrum en is
herkenbaar, bruikbaar en veilig.

Centrumring

Loop van de Centrumring langs het centrum
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Aan de binnenzijde van de ring is een continue,
fijnkorrelige wand ontstaan. De wand bestaat uit
villa-achtige bebouwing van 4 tot 5 lagen hoog.
Hoogbouw en breed opgezette bebouwing zijn
verdwenen langs de ring en ook rijtjeswoningen
zijn niet meer aanwezig. De continue invulling
van de wand maakt het voor gebruikers van de
ring duidelijk dat zij zich op de ring bevinden.
Ook het nieuwe profiel van de ring zelf draagt
hier aan bij (zie Deel IV Beeldkwaliteit en
inrichting). Groenbegeleiding en
materiaalgebruik spelen hierbij een belangrijke
rol.
Op de kruisingen van de ring met de linten, de
toegangen tot het centrum, wordt de lijn van
villa-achtige bebouwing onderbroken door
accenten in de vorm van afwijkende hoogtes
(maximaal 6/7 bouwlagen) en bouwstijl op de
hoeken. Om de fijnkorreligheid van de structuur
te bewaken, zijn deze accenten op smalle
kavels gevestigd.
Toegangen tot de bebouwing langs de ring
bevinden zich aan de zijde van de Centrumring
om zo de relatie tussen het centrum en de
Centrumring te versterken. Om deze bebouwing
en toegangen bereikbaar te maken, zijn langs de
binnenzijde van de gehele ring ventwegen
aangelegd (zie Deel IV Beeldkwaliteit en
inrichting). Deze ventwegen zijn uitsluitend

bedoeld voor bestemmingsverkeer.
Parkeerplaatsen langs de ventwegen doen dan
ook alleen dienst voor bewonersparkeren en
parkeren voor bedrijven langs de ventwegen.
Om aan te geven op welk deel van de ring
weggebruikers zich bevinden, is ervoor gekozen
de bebouwing een ruimtelijke karakteristieke en
functionele invulling te geven die aansluit bij de
invulling van het achtergelegen gebied. Zo zijn
langs de beheersgebieden vooral woonvilla's
gelegen, die aansluiten bij het dorpse
woonmilieu, en langs het deelgebied CentrumNoord staan urban villa's die plek bieden aan
zakelijke dienstverlening en centrumstedelijke
woonvormen.
Vormgeving van de kruisingen centrumring met
linten (wel of geen rotondes) is afhankelijk van
nader verkeerskundigonderzoek.

3d-beeld Centrumring: de centrumring is in 2030
vormgegeven als een continue en fijnkorrelige wand
die de verscheidenheid van de achterliggende
deelgebieden laat doorschemeren.
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Schetsbeeld van de huidige Centrumring ter hoogte van Centrum-Noord
Impressiebeelden van de huidige Centrumring
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Schetsbeeld van de Centrumring in 2030 ter hoogte van Centrum-Noord: de groenbegeleiding maakt de
ring als zodanig herkenbaar; de bebouwing langs de ring is fijnkorrelig, maar centrumstedelijk en
weerspiegelt de karakteristiek van het achtergelegen Centrum-Noord gebied.
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De linten vormen in 2030 de pijlers van de
structuur van het centrum: de linten brengen
structurele orde in het centrum en vormen een
sterke verbinding tussen het centrum en de
omliggende wijken en het buitengebied in
Veenendaal. In 2030 vormen de linten de
aanloopstraten naar het kernwinkelgebied en
laten bezoekers langzaamaan wennen aan de
stedelijkheid van het centrum (vergeleken met
de buiten het centrum gelegen woongebieden).

Linten

Ligging van de linten in het centrum
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Orde is aangebracht door de hoogte en
kavelgroottes van de bebouwing langs de linten
zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. In
aansluiting op het historische Veenendaal staan
kleinschaligheid en fijnkorreligheid centraal in de
lintenstructuur van 2030 . Zo bestaat de
bebouwing langs de linten uit maximaal 3
bouwlagen met kap. Passend bij de
karakteristiek van de aanloopstraten zijn op de
onderste bouwlaag voorzieningen en
dienstverlenende bedrijven gevestigd. Het
betreft vooral gespecialiseerde detailhandel
(vaak zelfstandige ondernemers voor wie huren
in het kernwinkelgebied te hoog zijn of welke
een historische binding hebben met de linten),
bedrijven in de consumentgerichte ambachtelijke
dienstverlening (kapper, stomerij,
schoonheidssalon) en kleine commerciële
dienstverleners (hypotheekwinkel, videotheek).
Boven de voorzieningen en bedrijven wordt
gewoond. De woningen bieden vooral plek aan
starters en/of kleine huishoudens.
Daar waar de linten kruisen met de centrumring
wijkt de bebouwing af. Op de hoekkavels zijn
gebouwen gesitueerd die door hun bouwstijl en/

of hoogte (maximaal 6-7 bouwlagen) dienen als
accent. De toegang tot het centrum wordt
hiermee gemarkeerd.
Groen en materiaalgebruik spelen ook een
belangrijke rol in de orde en structuur. Langs alle
linten bevindt zich een zelfde soort bomenprofiel
en alle linten kennen hetzelfde materiaalgebruik
(zie ook Deel IV Beeldkwaliteit en inrichting).
De verbinding met de omliggende wijken
bestaat vooral ten aanzien van verkeer en
groen. De linten verbinden de verkeersstructuur
van het centrum met de structuur van de rest
van de stad. Via de linten zijn de
parkeergarages in het centrum direct en
gemakkelijk bereikbaar. Daarnaast maken de
linten onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur
van Veenendaal. De continue groene invulling
van de linten draagt in sterke mate bij aan het
groene karakter van het centrum als geheel. De
groene invulling benadrukt bovendien de
belangrijke functie van de linten voor (recreatief)
fietsverkeer. Water speelt hier vanwege de
beperkte ruimte en de verkeersfunctie in het
straatbeeld geen rol.

3d-beeld Linten: de linten vormen in 2030 het geraamte waaraan de verschillende deelgebieden of
buurten zijn opgehangen; de linten zijn goed herkenbaar door de groenbegeleiding en fijnkorrelige
bebouwing.
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Schets van huidige inrichting van het lint Prins Bernardlaan.

Impressiebeelden van de verschillende huidige linten in het centrum (van boven
naar beneden): Prins Bernardlaan, Valleistraat, NIeuweweg en Zandstraat
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Schets van de inrichting van het lint Prins Bernardlaan in 2030: meer
gelijkwaardige en stedelijke bebouwing aan beide zijden van het lint, die de
functie als aanloopstraat karakteriseert
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In 2030 vormt de Hoofdstraat samen met de
Brouwersgracht het kernwinkelgebied met een
belangrijke regionale functie. Bezoekers vanuit
de hele regio en rest van de provincie komen
hierheen vanwege het specifieke dorpse
karakter van de winkelstraat en het brede
aanbod van winkels.

Ligging van de Hoofstraat in het centrum
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Lint Hoofdstraat

In 2030 is het winkelaanbod langs de
Hoofdstraat zo goed als compleet te noemen.
Landelijke ketens worden er afgewisseld met de
Veense ondernemer. Het modeaanbod is er nog
altijd breed en ook branches, die voorheen
ondervertegenwoordigd waren, zoals sport,
speelgoed en media (computer), zijn sterk in
aantal gegroeid. Door een goede routing,
afgewogen situering van trekkers en een continue afstemming met het aanbod langs de
Brouwersgracht en in de Corridor en Passage,
zijn de loopstromen in 2030 evenredig verdeeld
over de Hoofstraat.
Door de winkelfunctie van de Hoofdstraat heeft
dit lint en de omgevende bebouwing een
enigszins ander karakter dan de andere linten.
Hoewel de maximale bouwhoogte er ook 3
lagen plus kap is, overheersen historische
bouwstijlen (soms in een moderne uitvoering) en
zijn de onderste bouwlagen veelal hoger dan de
bovenste. Dit laatste dient om op de begane
grond plek te kunnen bieden aan de
detailhandelsfunctie. Boven de winkels zijn in de
Hoofdstraat woningen gesitueerd. De meeste
woningen bieden plek aan studenten of starters.
De bewoners van de Hoofdstraat zorgen er voor
dat het niet alleen tijdens, maar ook na

Schets van huidige winkelpanden in de Hoofdstraat

Schets van winkelpanden in de Hoofdstraat in 2030: de panden hebben voornamelijk een
historisch karakter en geven een eenduidig beeld. De panden combineren detailhandel
op de onderste bouwlaag met wonen op de bovenste bouwlagen.

Impressiebeelden van enkele panden in de huidige
Hoofdstraat die het beeld van de Hoofdstraat in 2030
weergeven.
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Referentiebeeld van de sfeer en de inrichting van de Hoofdstraat in 2030: de winkelstraat
wordt doorsneden door een middenzone met terrassen en kiosken; hier en daar staan bomen
met een hoge sierwaarde, die de winkelfunctie niet in de weg staan.
Impressiebeelden van de ontwikkeling van de
Hoofdstraat door de eeuwen heen.
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winkelopeningstijden veilig vertoeven is in de
Hoofdstraat.

Schets van het huidig gebruik en de huidige inrichting
van de middenzone van de Hoofdstraat.

Ten behoeve van de beleving van de straat en
de veiligheid en comfort van de bezoekers, is de
gehele Hoofdstraat tijdens winkelopeningstijden
auto- en fietsvrij. De voetganger speelt dus de
hoofdrol in de Hoofdstraat. Slechts gedurende
bepaalde tijdvakken is autoverkeer mogelijk ten
behoeve van expeditie en bevoorrading. De
bevoorrading zal voornamelijk lopen via de
Tuinstraat en de Fluitersstraat. Voor zowel
fietsers als automobilisten zijn nabij de
hoofdtoegangen tot het kernwinkelgebied
voldoende fietsenstallingen en
parkeermogelijkheden aanwezig.
Om de bezoekers zo veel mogelijk te behagen
en het verblijf waar mogelijk te verlengen, is er
verspreid door de Hoofdstraat een groot aanbod
van daghoreca (broodjeshuis, snackbar of
cafetaria) en terrassen en/of zitgelegenheden
(zie Schets Hoofdstraat) aanwezig. De terrassen
en/of zitgelegenheden bevinden zich in de
centrale zone van de Hoofdstraat en worden
begeleid door groen met een hoge sierwaarde.
De vroegere loop van de Grift, waaruit na
demping de Hoofdstraat is geresulteerd, is dus
niet opnieuw tot leven gebracht door het letterlijk
terugbrengen van water, maar via een groene
invulling en materiaalkeuze herkenbaar
gemaakt. Om het kernwinkelgebied vanaf de
Centrumring herkenbaar te maken is de groene
invulling van de Hoofdstraat doorgetrokken over
de Kerkewijk.
Schets van het gebruik en de inrichting van de Hoofdstraat in 2030: een
voetgangersgebied met een middenzone om even uit te rusten of een terrasje te pakken.
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Het centrum van Veenendaal kent in totaal een
vijftal pleinen: het Marktplein, het
Scheepjeshofplein, het Horecaplein, het
Raadhuisplein en het Zwaaiplein. In de visie
staan vooral de eerste drie pleinen centraal,
aangezien de laatste twee pleinen reeds
opgenomen zijn in het plan voor Brouwerspoort.

Horecaplein
Het Horecaplein kenmerkt zich in 2030 een
intiem en bruisend plein dat een
concentratiepunt vormt van vermaak- en
ontspanning.
Het plein wordt in 2030 omringd door een continue wand van kleinschalige bebouwing.
Grootschalige panden zijn herontwikkeld tot
meer fijnkorrelige bouw en “gaten” in de wanden
zijn opgevuld.
Het plein kent een grote concentratie
uitgaansgelegenheden, met zowel een lokale als
een regionale functie. Het betreft met name
avond- en nachthoreca, maar ook een bioscoop,
en een jongerenvoorziening. Op het plein zelf
bevinden zich terrassen horende bij de
verschillende voorzieningen langs het plein.
Verspreid over het plein zijn bomen gesitueerd
die een bladerdak boven de terrassen vormen,
als het ware natuurlijke parasols.

Pleinen

Ligging van de drie pleinen in het centrum: het
Scheepjeshofplein in het noorden, het Martkplein in
het zuidwesten en het Horecaplein in het zuiden.
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herkenbaar profiel van deze straat is de spanning tussen de horeca- en de verkeersfunctie
beperkt.
De vermaak- en ontspanningsfunctie gaat in het
bijzonder samen met zakelijke dienstverlening
en centrumstedelijk wonen. Deze functies zijn
dan ook boven de avond- en nachthoreca
functies gesitueerd. De zakelijke dienstverlening
heeft vooral een lokale of regionale functie en is
kleinschalig. In de woningen zijn vooral
studenten gehuisvest.

Langs de terrassen lopen twee straten: de
Tuinstraat en de J.G. Sandbrinkstraat. De
Tuinstraat vormt vooral een belangrijke
expeditieroute in de richting van de
winkelconcentraties Corridor en Passage. Buiten
de bevoorradingstijden dient de Tuinstraat
uitsluitend voor bestemmingsverkeer. Aangezien
de horecafunctie voornamelijk buiten deze
bevoorradingstijden plaatsvindt, bestaat hier
weinig frictie. De J.G. Sandbrinkstraat dient
vooral bestemmingsverkeer in de vorm van
auto's of fietsen. Door een duidelijk en

Schets van uitstraling en inrichting van het huidige
Horecaplein.

Schets van uitstraling en inrichting van het Horecaplein in 2030: een gezellig stadsplein; de
continue, fijnkorrelige wanden met gecombineerde functies versterken het pleinidee.

Impressiebeelden van het huidige Horecaplein (van
boven naar beneden): het plein zelf met daarachter
de bioscoop en de Escape, expeditieverkeer op de
Tuinstraat en het plein vanuit de lucht gezien.
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Marktplein
Het Marktplein vormt in 2030 een intiem plein,
dat voor meerdere doeleinden bruikbaar is en
karakteristiek is voor Veenendaal.
In 2030 is de weekmarkt één van de
belangrijkste functies van het Marktplein en de
Hoofdstraat. Ook andere functies zijn in 2030
echter van belang, onder meer commerciële
functies (horeca, zakelijke dienstverlening),
wonen en de verkeersfunctie. De commerciële
functies zijn vooral op de begane grond
gesitueerd. Deze functies hebben de voorkeur
boven woonfuncties op de onderste bouwlaag,
omdat zij niet alleen minder gevoelig zijn voor
overlast van de warenmarkt, maar tevens een
wijdere uitstraling hebben op het plein. Dit is
vooral positief als de warenmarkt niet aanwezig
is en de sfeer van het plein door andere
elementen en activiteiten bepaald wordt. Boven
de commerciële functies vindt wonen in
centrumstedelijke vorm plaats. De
verkeersfunctie richt zich tot slot vooral op
fietsen. Over het plein loopt een secundaire
fietsroute. Dit is een belangrijke route naar het
centrum voor bewoners van de westzijde van
het centrum en de aan de overzijde van de
Weverij gelegen woongebieden. Autoverkeer is
alleen bij het opzetten en afbouwen van de
weekmarkt op het plein mogelijk. Op het plein is
dan ook geen ruimte voor parkeerplaatsen, deze
doen afbreuk aan het "pleinidee".
Door haar intieme, maar toch open inrichting kan
het Marktplein aan alle bovengenoemde functies
Impressiebeelden van het huidige Marktplein: de Oude
Kerk op het hoofd van het plein, voorzieningen langs
de noordrand en de “sleuf” langs de zuidrand.
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tegemoet komen. De intimiteit is op verschillende
manieren gecreëerd:
- door het naar voren halen van de zuidrand
van het plein (zo is niet alleen beter gebruik
gemaakt van de ruimte, maar wordt tevens
het plein intiemer zonder dat er daadwerkelijk
ruimte op het plein verloren is gegaan);
- door het terugbrengen van de pastorie
(hiermee is een beter einde van het plein aan
de oostzijde gecreëerd en is tevens een link
met het historische Veenendaal gelegd);
- door het meer prominent aanwezig maken
van bomenrijen op het plein (door de bomen
meer op het plein te zetten en door het
plaatsen van andere, grotere bomen met een
hoge sierwaarde).
In 2030 bestaat daarnaast speciale aandacht
voor de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de
Oude Kerk. Dit is niet alleen een belangrijke
historische element, maar dit gebouw heeft
tevens een hoge identiteitsbepalende en
toeristisch-recreatieve waarde. Om de
aanwezigheid van de Oude Kerk te benadrukken
is de oude toren weer teruggebracht.

Schets van uitstraling en inrichting van het huidige Marktplein.

Schets van uitstraling en inrichting van het Marktplein in 2030: een intiem plein met een
historisch tintje, dat genoeg ruimte biedt voor de weekmarkt.
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Scheepjeshofplein
In 2030 vormt het Scheepjeshofplein niet een
eindpunt in de structuur, maar een onderdeel
van een lijn.
Het Scheepjeshofplein is in 2030 zo goed als
verdwenen. Het complex is als het ware over het
plein heengetrokken. De hoge, met glas
overdekte winkelpassage begeleidt bezoekers
vanaf de Hoofdstraat naar het achterste
gedeelte van het Scheepjeshofcomplex.
Ook aan de buitenzijde van het complex (langs
de Hoofdstraat en Zandstraat) bevinden zich
winkels. Boven de winkels wordt gewoond.
Door de gevel in zijn geheel (inclusief
woningen) naar voren te trekken, is er voor
gezorgd dat de bewoners een aantrekkelijk en
levendig uitzicht hebben over de passage,
Hoofdstraat, Hoogstraat en Zandstraat.
Daarnaast is de sociale controle en sociale
veiligheid in de avonduren groter doordat de
woningen direct langs de straten gesitueerd zijn.
Binnen het complex is een grootschalige
bewaakte fietsenstalling en een parkeergarage
aanwezig. Deze zijn met de fiets en auto
uitsluitend van buitenaf bereikbaar, de
winkelpassage is immers een
voetgangersgebied.

Impressiebeelden van het Scheepjeshofplein: van
verkeerskruising met fabriek naar plein met wonen.
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Qua bouwstijl sluiten de wanden van het
Scheepjeshofcomplex aan op de wanden van de
Hoofdstraat. Een historische uitstraling en
natuurlijke materialen overheersen er. De wand
is opgebouwd uit verschillende, smalle gevels
om het idee van fijnkorreligheid te waarborgen.
Ten behoeve van de winkelfunctie is de onderste
bouwlaag iets hoger dan de bovenste
bouwlagen.
De invulling van het Scheepjeshofplein maakt
dat er een heldere verbinding is ontstaan tussen
het kernwinkelgebied in de Hoofdstraat en de
functies in het Centrum-Noord. Het idee van de
centrumzone, zoals verwoord in de WERV-visie
wordt hiermee versterkt.

Schets van uitstraling en inrichting van het huidige
Scheepjeshofplein

Schets van het Scheepjeshof in 2030: de wand van het complex is in zijn geheel (winkels én woningen) naar
voren doorgetrokken; het complex versterkt de verbinding tussen de Hoofdstraat en Centrum-Noord.
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Het Omleidingskanaal kenmerkt zich in 2030
als een zone van groen, recreatie en
ontspanning.

Ligging van het Omleidingskanaal in het centrum
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Omleidingskanaal

Wanneer men in 2030 in het centrum op zoek is
naar groen en ontspanning, vormt het
Omleidingskanaal en haar oevers een populaire
bestemming. Vanwege haar verbindingen met
het buitengebied, is het water van het kanaal
zeer aantrekkelijk voor kleinschalige
waterrecreatie (bijv. kanovaren). De oever aan
de centrumzijde doet dienst als recreatieve
wandelroute. De oever aan de overzijde blijft,
vanwege de functie van ecologische
verbindingszone, grotendeels ontoegankelijk.
Op verschillende plekken langs de oevers zijn
(besloten) plateau's en/of kleine steigers in
natuurlijke materialen aangelegd, waarop men
even kan verblijven of kan vissen.
Vanwege de verbinding met het buitengebied
van Veenendaal heeft het Omleidingskanaal
tevens een belangrijke functie als ecologische
verbindingszone in de stad. Om deze functie te
waarborgen kennen de oevers en in het
bijzonder de oever aan de overzijde, in 2030 dan
ook een sterke en hoogwaardige, op
ecologische ontwikkeling gerichte, groene
inrichting.
Het Omleidingskanaal heeft in 2030 haar
belangrijke waterafvoerende functie behouden
(vooral voor water uit het Binnenveld). Te grote
piekafvoer veroorzaakt problemen in de
omgeving van Amersfoort. Dit is een belangrijke
reden waarom er in 2030 slechts gedoseerd op

het Kanaal geloosd wordt en waarom een groot
gedeelte van het regenwater waar mogelijk
tijdelijk in het centrum en andere aangrenzende
wijken geborgen wordt.

Schets van het Omleidingskanaal in 2030: het kanaal
heeft een hoge ecologische en recreatieve waarde.

Impressiebeelden van het Omleidingskanaal in 50-er
en 60-er jaren van de vorige eeuw (zwart-wit) en het
huidige kanaal (kleur).

Schets van uitstraling en inrichting van het huidige
Omleidingskanaal.
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Deel III A
Vrijheid: Ontwikkelingsgebieden

In Deel IIIA zijn de gebieden binnen het
centrum beschreven die in 2030 een
grote verandering hebben ondergaan:
de ontwikkelingsgebieden CentrumNoord, Centrum-Zuid, Duivenweide en
Schrijverspark. De getoonde beelden
dienen vooral als impressie en
referentie. Er bestaat een grote vrijheid
ten aanzien van de daadwerkelijke
inrichting. Wel zullen de in deze visie
genoemde principes daarbij centraal
staan.
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Het rommelige onsamenhangende beeld van het
huidige Centrum-Noord is in 2030 ingeruild voor
een samenhangende, afgestemde inrichting.
Lege ruimtes hebben plaats gemaakt voor
bebouwing en grootschalige gebouwen zijn
vervangen door kleinschalige en fijnkorrelige
panden. Centrumstedelijke functies spelen er de
hoofdrol.

Centrum-Noord

Dit gedeelte van het centrum heeft in 2030 meer
samenhang met de rest van het centrum. Het
gebied past qua bebouwing beter bij de
omgevende bebouwing. Door het ontwikkelen
van een route door het deelgebied welke de
Hoofdstraat verbindt met de Prins Bernardlaan,
wordt het deelgebied tevens opgenomen in de
centrumzone zoals verwoord in de WERV-visie.

Impressiebeelden van de huidige inrichting en
uitstraling van het Centrum-Noord.
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Het Centrum-Noord is één van de
ontwikkelingsgebieden in het centrum en bevindt
zich aan de noordkant van het centrum

Het Centrum-Noord zal vooral te kenmerken zijn
als een centrumstedelijk gebied met zakelijke
dienstverlening, detailhandel en voorzieningen.
Het concept van de centrumzone wordt hierdoor
versterkt. Terwijl veel van dit soort functies en
voorzieningen zich op de begane grond
bevinden is erboven ruimte voor wonen met een
centrumstedelijk karakter. Het deelgebied biedt
vanwege de stedelijke woonvormen, de grote
activiteit en de nabijheid tot voorzieningen en
functies vooral plek aan kleine huishoudens en
starters.
Vanwege haar ligging tussen twee belangrijke
toegangswegen tot het centrum en de nabijheid
tot het kernwinkelgebied is Centrum-Noord

De structuur van het huidige Centrum-Noord gebied,
met bovenin de Centrumring, links de Nieuweweg en
het Scheepjeshofcomplex en rechts de Prins
Bernardlaan.

3d-beeld Centrum-Noord: het Centrum-Noord is in 2030 een gebied dat qua structuur (fijnkorrelig) en functie
(centrumstedelijk) zowel interne als externe samenhang kent.
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uitermate geschikt om tussen nu en 2030 één
of meerder parkeergarages te ontwikkelen. Een
deel van de capaciteit van deze garages krijgt
in het bijzonder een functie voor bezoekers van
het kernwinkelgebied en de voorzieningen in
Brouwerspoort. Overige parkeerplaatsen in het
gebied doen uitsluitend dienst voor bewoners of
voor werknemers van bedrijven of
voorzieningen in het gebied. Het parkeren vindt
daarbij ofwel in private garages (in gestapelde
bouw) ofwel in parkeerhavens langs de straat
plaats. Bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied
wordt parkeren in zelfvoorzienende vorm
gecreëerd.
Door de hoge mate van stenigheid die het
gebied na herstructurering kent, is speciale
aandacht nodig voor de berging en afvoer van
water om te kunnen voldoen aan het
Waterbeleid 21ste Eeuw. In het gebied is
daarom ruimte gecreëerd voor een karakteristiek
stadspark. Hiermee wordt tevens voldaan aan
de behoefte aan meer recreatief groen in het
noordelijk deel van het centrum. Het stadspark
zal vooral dienst doen als park voor de buurt en
te kenmerken zijn als een verblijfspark met
ruimte voor buitenactiviteiten (bijv. een halfpipe).
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Schets van mogelijke inrichting van het park Centrum-Noord in 2030

Deze collage geeft een beeld van het karakter van het park in Centrum-Noord in 2030:
een buurtpark met een stedelijk karakter en genoeg ruimte voor activiteit
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In 2030 heeft Centrum-Zuid een goed
samenhangende structuur en biedt een
aantrekkelijk vestigingsmilieu voor zakelijke
dienstverlening en bewoners met een voorkeur
voor het centrumstedelijke woonmilieu.

Centrum-Zuid

De structuur van het Centrum-Zuid wordt in
2030 gekenmerkt door een blokstructuur.
Het betreft in totaal drie blokken die zijn ontstaan
door het opvullen van lege gaten in de structuur.
Alle zijden van de blokken bestaan uit
voorgevels, dit komt niet alleen de beeldkwaliteit
ten goede maar is tevens positief met het oog
op sociale controle en daarmee sociale
veiligheid. Net als elders in het centrum is de
bebouwing langs de blokken hier vooral
kleinschalig en fijnkorrelig. Maximale
bouwhoogtes zijn hier 4 tot 5 lagen. Het Centrum Zuid heeft hierdoor een intiem karakter.

Impressiebeelden van het huidige Centrum-Zuid (van
boven naar beneden): de J.G. Sandbrinkstraat, de
Tuinstraat, het Horecaplein.
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Vanwege de ligging langs de Centrumring en de
nabijheid tot haltes van openbaar vervoer (NSstation Veenendaal Centrum en verschillende
stads- en streekbussen), is het gebied Centrum
Zuid erg aantrekkelijk voor de vestiging van
zakelijke dienstverlening. De zakelijke
dienstverlening heeft vooral een lokale of
regionale functie en is kleinschalig. In het gebied
is boven de bedrijfsruimtes ook woonruimte
aanwezig. Het Centrum-Zuid trekt vooral
bewoners aan die de voorkeur hebben voor een
centrale, "levendige" locatie nabij openbaar
vervoer, detailhandel en vermaak. Dit zijn vooral
(jonge) starters op de woningmarkt en/of
studenten.

De belangrijkste verkeersroutes in het gebied
lopen over de J.G. Sandbrinkstraat en de
Tuinstraat. Beide routes dienen vooral het
bestemmingsverkeer. De J.G. Sandbrinkstraat
doet vooral dienst voor fietsers en voetgangers.
Zo loopt een gedeelte van het fietsroutenet
over de straat. Dit gedeelte vormt een
belangrijke route voor fietsers komend vanuit
zuidwestelijk Veenendaal in de richting van het
stadhuis, Schrijverspark en Dragonder-Zuid. De
Tuinstraat doet wel vooral dienst voor het
autoverkeer. De Tuinstraat vormt een
belangrijke expeditieroute vanaf de Centrumring
in de richting van de winkelconcentraties Corridor en Passage.

Het gebied Centrum-Zuid is één van de
ontwikkelingsgebieden en bevindt zich in het zuiden
van het centrum.

De structuur van het huidige Centrum-Zuid met
onderin de Centrumring en links de Kerkewijk.

3d-beeld Centrum-Zuid: door de blokvormige structuren is in 2030 meer orde aangebracht in het straatverloop;
door een invulling met centrumstedelijk functies heeft het gebied tevens een meer karakteristiek functioneel
karakter.
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De buurt Duivenweide kenmerkt zich in 2030
als een hoogwaardig en stedelijk woonmilieu,
waar kleinschalig wordt gewerkt en die
omgeven wordt door een kwalitatief
hoogwaardig verblijfspark.

Duivenweide

In 2030 heeft de buurt Duivenweide een
compleet nieuw karakter gekregen. De hoge
hoogbouw flats zijn verdwenen en in de plaats
daarvoor zijn "urban villa's" ontwikkeld. Urban
villa's zijn kleinschalige gebouwencomplexen
van 4 tot 5 bouwlagen hoog, welke los van
elkaar in het groen gesitueerd zijn. De villa's
hebben geen specifieke voor- of achterzijde en
geven daarbij zowel de park- als de wegzijde
kwaliteit.

Impressiebeelden van het huidige Duivenweide (van
boven naar beneden): de flats langs de
Raadhuisstraat, fietsroute door het park en parkeren
nabij Theater de Lampegiet.
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Het deelgebied Duivenweide is één van de
ontwikkelingsgebieden in het centrum en bevindt
zich in de zuidwesthoek van het centrum.

De villa's bieden plek aan zowel woningen als
bedrijvigheid en voorzieningen. De woonfunctie
heeft het karakter van stedelijk wonen, dat wil
zeggen wonen in hogere dichtheden, veelal in
gestapelde vorm. Enerzijds is er plek voor
senioren, anderzijds is er ruimte starters en/of
kleine gezinnen. Op de onderste bouwlagen zijn
functies als kleinschalige zakelijke
dienstverlening en kleinschalige
maatschappelijke en ambachtelijke
dienstverlening gevestigd. Deze laatste functies
spelen in het bijzonder een rol voor de in de
complexen gehuisveste senioren.
De structuur van het huidige Duivenweide: het park
en de parkeerruimtes strijden om ruimte; aan de
zuidzijde flankeert een rij hoogbouwflats het park.

3d-beeld Duivenweide: het park bepaalt in 2030 voor een groot deel het karakter van het gebied; bebouwing is kleinschalig
en parkeren is inpandig (gele rechthoekige blok) opgelost.
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Het deelgebied Duivenweide heeft in 2030 een
belangrijke parkeerfunctie voor bezoekers van
het centrum. Het bezoekersparkeren vindt er
plaats in een inpandige parkeerplaats bij het
Theater de Lampegiet. Met het verdwijnen van
de parkeerplaatsen van het maaiveld is in 2030
meer ruimte vrij gekomen voor het park.
Het park heeft in 2030 vooral het karakter van
een verblijfspark, waardoor niet alleen gefietst,
maar waarin ook gewandeld en verbleven wordt.
Om dit te bevorderen zijn onder meer een
muziektent en kleinschalige horeca in het park
aanwezig. De oude bomen en het reliëf (het park
ligt op de rand van een stuwwal opduiking)
geven het park een eigen identiteit binnen het
centrum en de rest van Veenendaal. Die
identiteit is het best te kenmerken als de engelse
landschapsstijl, zoals deze ook op grotere
schaal in het Amsterdamse Vondelpark te vinden
is. De villa's aan de rand van het park versterken
dit idee. Op de schets en referentiebeelden is
een korte impressie gegeven van het gebruik en
de vormgeving van het park.
Het park heeft een belangrijke rol als
tegenhanger van het over het algemeen
versteende centrum. Een gedeelte van het park
is daarom ingevuld als vijver. Dit water in het
bijzonder en het park in het algemeen vervullen
een belangrijke functie in de waterhuishouding
en vooral waterberging voor het westelijk deel
van het centrum.
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Het park Duivenweide in 2030: een verblijfspark om te wandelen of te verblijven; historische bomen en het
reliëf geven het park een eigen karakter; de waterpartij heeft niet aleen een sier- en recreatieve functie maar
dient tevens een goede waterhuishouding.

Deze collage geeft een beeld van het karakter van het park Duivenweide in 2030: een
hoogwaardig verblijfspark geflankeerd door urban villa’s.
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Schrijverspark

Het Schrijverspark kenmerkt zich in 2030 als
een hoogwaardig stedelijk woonmilieu, dat qua
structuur aansluit op de structuur van de
Brouwerspoort en een directe toegang tot zowel
het kernwinkelgebied als groenvoorzieningen
kent.

Impressiebeelden van het huidige
Schrijverspark: middelhoogbouw in het groen.
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creëren voor mensen die wel stedelijk willen
wonen, maar tevens op zoek zijn een bepaalde

In 2030 is de structuur van Schrijverspark
veranderd van een lijnvormige naar een
blokvormige structuur, aansluitend aan
Brouwerspoort. De rechthoekige blokken langs
de Centrumring en het park Schrijverspark
sluiten aan op de blokvormige structuren in het
gebied Brouwerspoort. Uitzondering hierop
vormt de bebouwing die in 2030 op het Lantor
terrein ontwikkeld is. Deze bouwblokken zijn niet
rechthoekig gevormd, maar volgen de
bestaande stratenpatronen in het gebied.
Hoewel de blokken in Schrijverspark van redelijk
grote schaal zijn, ogen ze minder massaal
omdat ze bestaan uit relatief kleinschalige
eenheden. De bouwhoogtes beperken zich tot
maximaal 4 á 5 bouwlagen. Ook de mix aan
stedelijke woonvormen (wonen in hoge
dichtheden) bevordert het kleinschalige karakter.
Het betreft vooral een mix van
appartementvormen en eengezinswoningen in
één bouwblok.
De combinatie van verschillende woonvormen
maakt het mogelijk plek te bieden aan
verschillende soorten huishoudens.
Voorzieningen en bedrijvigheid zijn zeer beperkt
aanwezig en dienen voornamelijk de buurt zelf.
Het principe van het deelgebied berust er
immers op huisvestingsmogelijkheden te

Het deelgebied Schrijverspark is één van de
ontwikkelingsgebieden in het centrum en bevindt
zich in de zuidoosthoek van het centrum; het gebied
is hier voor de duidelijkheid opgedeeld in het gebied
ten noorden van de straat Schrijverspark en het
gebied ten zuiden ervan.

De huidige structuur van het gebied ten noorden van
de straat Schrijverpark: een combinatie van
grootschalige panden (Lantor) en portiekflats.

Het gebied ten noorden van de straat Schrijverpark in 2030: bouwtstijlen zijn op elkaar afgestemd en
fijnkorrelig; bebouwing is aaneengesloten en versterkt het stedelijke karakter van het gebied.

67

De huidige structuur van het gebied ten zuiden van
de straat Schrijverpark: evenwijdig aan elkaar
gesitueerde portiekflats grenzend aan een
groenstrook.
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Het gebied ten zuiden van de straat Schrijverpark in 2030: het gebied heeft door de blokvormige bebouwing
een meer stedelijk karakter gekregen; de bebouwing is fijnkorreliger.

vorm van rust.
De nabijheid van het park Schrijverspark
versterkt het rustige karakter van het
deelgebied. De groene scheg van het
Schrijverpark is in 2030 ingericht als een
wandelpark. Het wandelpark doet voornamelijk
dienst voor de buurt (speelgelegenheden,
ontmoetingsplekken, hondenuitlaatplaatsen
etc.). De bijgesloten schets en
referentiebeelden geven ideeën voor de
invulling van het park. Tevens bevindt zich in het
park een aantal vijvers, die de vijver langs de
straat Schrijverspark koppelen met het
Omleidingskanaal. Deze vijvers vervullen dus
een belangrijke functie in de waterhuishouding,
(voornamelijk opslag en afvoer van regenwater)
voor dit gedeelte van het centrum.
Een andere kenmerkende groenstructuur is de
straat Schrijverspark. Deze straat is vanwege
haar rol in het primaire fietsroutenet herkenbaar
gemaakt door een groenbegeleiding.

Schets van een mogelijke inrichting van het Park Schrijverspark in 2030: ruimte voor wandelen en
ontmoeten; kunst ondersteunt de karakteristiek van het park.
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Deze collage geeft een beeld van het karakter van het
park Schrijverspark in 2030: een hoogwaardig
buurtpark dat zeer geschikt is voor korte
wandelingen of om te skaten, waterpartijen hebben
er niet alleen een sierfunctie, maar ook een
belangrijke waterhuishoudkundige functie.
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Deel III B
Vrijheid: Beheersgebieden

In Deel IIIB zijn de gebieden binnen het
centrum beschreven die in 2030 slechts
subtiele verandering hebben ondergaan:
de beheersgebieden, gelegen rondom de
Beatrixstraat, de WIlhelminastraat en
Vijgendam. De getoonde beelden dienen
vooral als impressie en referentie.
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In 2030 weerspiegelen de beheersgebieden het
karakter van het historische en dorpse
Veenendaal. Veranderingen kenmerken zich
echter wel door subtiliteit en geleidelijkheid.

Beheersgebieden

De beheersgebieden vertellen in 2030 nog
steeds het verhaal van het oude Veenendaal.
Ruimtelijke ontwikkelingen die er hebben
plaatsgevonden hebben vooral tot doel gehad de
bestaande karakteristiek van het gebied te
versterken. Waar nieuwbouw heeft
plaatsgevonden is dit gebeurd in kleinschalige
vorm en beperkte hoogte, in de regel 2
bouwlagen met kap. Historische elementen en
patronen zijn waar mogelijk meegenomen in
deze nieuwe ontwikkelingen. Waar geen nieuwe
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, vindt
een actief beheer plaats van het bestaande
karakter.

De ligging van de beheersgebieden binnen het
centrum.
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Het dorpse wonen staat centraal in deze
gebieden. Bedrijvigheid en voorzieningen zijn
wel aanwezig, maar zijn vooral kleinschalig,
buurtvoorzienend en passen milieukundig
gezien goed in een woonwijk. Het betreft hier
bijvoorbeeld een bakker (kleinschalige
detailhandel), een kapper (kleinschalige
ambachtelijke dienstverlening) of een
kinderopvang (kleinschalige sociaalmaatschappelijke dienstverlening).
In de beheersgebieden is het vooral voor
gezinnen met kinderen (in uiteenlopende
leeftijden) goed en veilig vertoeven. De straten
zijn immers ingericht als 30 km/u gebied, er zijn

brede voetpaden en op korte afstand zijn
voldoende en kwalitatief hoogwaardige speel- en
ontmoetingsplekken aanwezig. Voor
grootschalige parken en groengebieden zijn de
bewoners van de beheersgebieden vooral
aangewezen op de deelgebieden Duivenweide,
Centrum-Noord en Schrijverspark.
Drukke verkeersbewegingen worden om de
beheersgebieden heen geleid.
Bestemmingsverkeer en bewonersparkeren
staan er dan ook centraal. Uitzondering hierop
vormt de Fluitersstraat, welke dienst doet voor
expeditieverkeer. Tijden waarop het
expeditieverkeer plaatsvindt zijn dusdanig
beperkt en de route is zodanig vormgegeven en
ingericht dat de geluidsoverlast en
verkeersonveiligheid tot een minimum beperkt
zijn.

Collage van bebouwing en straten in de beheersgebieden van nu die een goed beeld geven van de uitstraling en functie
van de beheersgebieden in 2030.
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Deel IV
Beeldkwaliteit en inrichting
In Deel IV zijn principes beschreven ten
aanzien van de beeldkwaliteit en inrichting
van de belangrijkste openbare ruimtes.
Tevens zijn principes opgenomen ten aanzien
van bebouwing en accenten of markeringen
in het cntrum in 2030. De principes staan in
2030 centraal in de inrichting van het
centrum.
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Beeldkwaliteit en inrichting

Het centrum kent in 2030 een hoogwaardige
inrichting. Centrale thema's zijn herkenbaarheid,
aantrekkelijkheid, bruikbaarheid en veiligheid.
Deze thema’s komen terug in de verschillende
straattypologieën. De bebouwde en nietbebouwde ruimtes zijn goed op elkaar
afgestemd wat betreft vormgeving en
uitstraling. De gehanteerde profielen dienen
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als impressie; bij de daadwerkelijke inrichting is
verschuiving mogelijk.
Centrumring
De Centrumring vormt de grens van het
centrumgebied en speelt een belangrijke rol in
de verkeersontsluiting van het centrumgebied.
Om de centrumring herkenbaar, bruikbaar en
veilig te maken is gekozen voor een profiel
zoals is weergegeven op bijgevoegde
profieltekening. De vormgeving van de
kruisingen centrumring en linten (al dan niet
met rotondes) is afhankelijk van
verkeerskundig onderzoek.
Hoewel de ring op verschillende plekken
varieert in breedte, uiteenlopend van 40 meter
(vooral langs de Weverij) tot 65 (langs
bijvoorbeeld de Kleine Beer), is in 2030 overal
hetzelfde basisprofiel aangebracht (zie
profielen). De tekening laat zien dat de
Centrumring in 2030 is gesplitst in twee
rijwegen. Om de functies aan de binnenzijde
van de centrumring bereikbaar te maken zijn
ventwegen ontwikkeld. Deze ventwegen hebben
niet alleen een functie voor het autoverkeer,
maar bieden ook plek aan fietsverkeer (in beide
richtingen) en parkeren voor bewoners en
bezoekers van langs de ring gevestigde
functies. Parkeren vindt plaats in parkeerhavens
welke parallel aan de ventweg lopen en gelegen
zijn tussen de ventweg en het fietspad. Tussen

Visie op inrichting: de straten in het centrum zijn in te delen in een viertal straattypologieën die
zich kenmerken door profilering, groenbegeleiding en kleur- en materiaalgebruik.

79

de ventweg en de daar geparkeerde auto's en
het fietspad en de stoep bestaat een
niveauverschil om het onderscheid in functie te
benadrukken.
De ring wordt, over de gehele lengte, aan beide
zijden begeleid door een enkelvoudige
bomenrij. Deze bomenrij bestaat uit een
combinatie van bestaande bomen en nieuwe
bomen. In het profiel wordt uitgegaan van een
middenberm met bomen. In de praktijk zal
nagegaan worden of deze bomen ook
daadwerkelijk geplant kunnen worden
(afhankelijk van ruimte en riolering).
Voor de nieuwe bomen is gekozen voor
inheemse bomen die goed passen bij het
bestaande assortiment, onder meer
Lindebomen. Voor onderbeplanting is eveneens
gekozen voor groen dat past in een stedelijke
sfeer, zoals een combinatie van grasvlakken en
boshagen. Dit geldt ook voor de berm die in
2030 tussen de rijwegen is aangebracht.
Uitgangspunt bij de groene inrichting van de ring
is het vinden van een inrichting die:
- voor de functies aan de binnenzijde en
buitenzijde van de ring het zicht op het
autoverkeer ontneemt;
- vanaf de centrumring voldoende transparant
is ten behoeve van de oriëntatie vanaf de ring
op de bebouwing langs de ring.
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Smal profiel van de Centrumring in 2030

Breed profiel van de Centrumring in 2030
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De Centrumring bestaat in 2030 over de gehele
lengte uit asfalt. De ventwegen bestaan
daarentegen uit klinkers in plaats van asfalt. Om
het specifieke karakter van de ventwegen te
benadrukken is gekozen voor gebakken
klinkers, in een andere kleur dan de
klinkerbestrating in de woonbuurten. De
fietspaden zijn herkenbaar gemaakt door rode
asfaltering.
Linten
De linten zijn in 2030 belangrijke
structuurdragers in het centrum. Het is daarom
van belang dat de linten qua inrichting goed op
elkaar afgestemd zijn. Hoewel niet elk lint even
breed is, zijn in 2030 de centrale elementen van
het basisprofiel dan ook overal toegepast.
Centraal in het profiel ligt de rijweg, met twee
rijbanen in tegenovergestelde richting. Aan
weerszijden van de weg is ruimte gecreëerd
voor vrije fietspaden. Een groot deel van het
primaire fietsroutenet loopt in 2030 immers over
de linten. Langs de bebouwing is aan
weerszijden van de weg ruimte vrijgemaakt voor
vrije voetpaden. Om het verschil in functie te
benadrukken en de bruikbaarheid en veiligheid
te vergroten, verschillende de rijweg, de
fietspaden en de voetpaden in hoogte.
De rijweg wordt aan één zijde begrensd door
een enkele bomenrij en aan de andere zijde
door een straatband. De bomenrij bestaat uit
grote loofbomen met een gelijke sierwaarde.
Door de groene inrichting van de linten af te
stemmen, is duidelijk dat men hier vanaf de
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centrumring het centrum insteekt.
Tussen de bomenrij is ruimte voor
straatparkeren, in de vorm van langsparkeren
in parkeerhavens. Deze zijn parkeerplaatsen
zijn in het bijzonder bestemd voor bewoners
van de linten en bezoekers van aan de linten
gevestigde andere functies.
Voor het materiaalgebruik op de linten is
Profiel van de linten in 2030

gekozen voor materiaal dat het historische
karakter benadrukt. De bestating wijkt qua
materiaal en kleur af van de andere straten.
Hiermee is enerzijds het onderscheid met de
Centrumring aangegeven en wordt anderzijds
het historische karakter van de linten benadrukt.
Deze klinkers hebben een andere kleur dan de
klinkers in de woongebieden. Om de fietspaden
voor alle verkeersdeelnemers herkenbaar te
maken en aan te sluiten bij het fietsroute
netwerk buiten het centrum, zijn deze ingevuld
met rood asfalt.

Profiel van de Hoofdstraat in 2030

Winkelgebied
In het kernwinkelgebied staat in 2030 de
voetganger centraal. Om gebruik door auto's en
fietsers tegen te gaan is geen aparte ruimte voor
deze modaliteiten gereserveerd. Het gebruik
van dit gebied door de fiets buiten winkeltijden is
als optie meegenomen. Het profiel laat zien dat
in 2030 aan beide zijden van de Hoofdstraat
ruimte is gecreëerd voor voetgangersstromen.
In het midden van de Hoofdstraat ligt een zone
met terrassen, bankjes en kiosken. Deze
middenzone varieert van 6,5 tot 9,5 meter
breed, afhankelijk van de breedte van de
Hoofdstraat. Om het onderscheid tussen de
wandelroutes en het verblijfskarakter van de
middenzone te benadrukken is de zone ietwat
verhoogd aangelegd.
In het winkelgebied heeft groen vooral een
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voetganger heeft zo veel mogelijk
bewegingsruimte. Om het onderscheid tussen
de verkeersroutes en het verblijfsgebied te
benadrukken, bestaat het profiel van de straten
uit gebakken klinkers in een andere teint dan
de klinkers van de linten. De straat en stoep
krijgen dezelfde kleur.
Paden in parken
Horecaplein in 2030

Marktplein in 2030

Scheepjeshofplein in 2030
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De wandelpaden in de parken zijn uitsluitend
bestemd voor langzaam verkeer. Fietspaden
zijn duidelijk herkenbaar door de rode
asfaltering, wandelpaden zijn echter met meer
natuurlijke materialen bestraat.
Pleinen
Het materiaalgebruik en de plaatsing van
straatelementen op de pleinen bepalen in veel
opzichten de precieze identiteit van de pleinen.
Elk plein heeft een unieke inrichting, die niet
alleen bijdraagt aan de uitstraling van het plein,
maar ook voldoende ruimte laat voor de
functionaliteit ervan.
Het Horecaplein doet in 2030 vooral dienst als
terrassenplein. In de inrichting is echter ook
rekening gehouden met de expeditiefunctie van
de doorkruisende Tuinstraat en de
verkeersfunctie van de langsliggende J.G.
Sandbrinkstraat. Het materiaal- en kleurgebruik
van het plein zelf wijken af van het materiaal- en
kleurgebruik voor de Tuinstraat en J.G.
Sandbrinkstraat. Op deze manier is een duidelijk
onderscheid in de verschillende functies
aangegeven. Dit komt in het bijzonder de

verkeersveiligheid ten goede komt. Om de
beleving van het plein te vergroten is in 2030
ook een aantal bomen op het plein gepland,
sierfunctie. Bomen zijn er niet volgens een
bepaalde structuur gepland, maar er als het
ware in "gestrooid". Het voor het centrum zo
kenmerkende water, is in 2030 alleen langs de
Brouwersgracht teruggebracht. De vroegere
loop van de Grift, waaruit na demping de
Hoofdstraat is geresulteerd, is in 2030 niet
opnieuw tot leven gebracht. Wel vormt de
middenzone een symbolische waterloop die de
Hoofdstraat scheidt. De historische
klinkerbestrating van de winkelgebieden legt
ook een link met het verleden.

(Woon)straatjes
De overige straten in het centrum bestaan uit de
woonstraten in de deelgebieden. In deze straten
bestaan alleen niveauverschillen tussen de
stoep en de straat. De auto is er te gast en de

welke als het waren een bladerdak boven het
plein vormen.
Het Marktplein heeft in 2030 een intieme
uitstraling zonder dat de bruikbaarheid van het
plein voor de weekmarkt beperkt wordt. De
bestrating bestaat uit klinkers om de historische
betekenis van het plein te benadrukken. De
fietsroute welke het plein kruist is niet door
middel van inrichting en vormgeving benadrukt,
aangezien het hier een secundaire fietsroute
betreft.
Het Scheepjeshofplein is in 2030 bebouwd en
sluit qua inrichting en beelkwaliteit vooral aan
op de bebouwing langs de Hoofdstraat.
Bebouwing
De bebouwing binnen de centrumring is in 2030
grotendeels te kenmerken als fijnkorrelig,
kleinschalig en continue (geen "gaten" in wanden
van bouwblokken). Dit geldt vooral voor de
bebouwing langs de hoofdstructuren van het
centrum (Centrumring, linten en pleinen). De
dorpse karakteristiek van het centrum is
behouden door geen bebouwing van meer dan 5
bouwlagen te ontwikkelen:
- langs de ring 4-5 bouwlagen;
- langs de linten 3 bouwlagen met kap;
- in de deelgebieden maximaal 5 bouwlagen.
Een uitzondering hierop vormen de accenten op
de hoeken van de kruisingen van de linten en de
Centrumring. Deze zijn 6-7 bouwlagen hoog en
zijn als bijzonder accent op 1 kavel
vormgegeven. De bebouwing is tot slot altijd met
de voorzijde naar de openbare ruimte gericht.
Impressiebeelden van accenten en markeringen in het huidige centrum, die als
voorbeeld dienen voor accenten en markeringen in 2030

Accenten en markeringen
Accenten bepalen mede voor een groot deel de
85
identiteit, herkenbaarheid en overzichtelijkheid
van het centrum of delen ervan. In de structuur
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Deel V
Concrete acties
Om handen en voeten te geven aan de
principes en ontwikkelingen die in de visie
genoemd zijn en om een eerste aanzet te
geven tot het uitvoeren van de visie, zijn
in dit deel, Deel V, concrete acties
opgenomen.
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Concrete acties en opgaven

Concrete acties en opgaven

De kracht van een visie ligt in de uitvoerbaarheid
ervan en de relatie die gelegd kan worden met
concrete acties in verschillende sectoren en/of
beleidsvelden. Onderstaande tabellen geven
een weergave van projecten, plannen en programma's en overige acties die aansluitend op
de centrumvisie vereist zijn om te zorgen dat de
streefbeelden gerealiseerd kunnen worden.
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A. Projecten

Projecten
1. Opwaarderen invulling
pleinen
2. Herontwikkelen
Scheepjeshof (in
aansluiting op plein)
3. Ontwikkelen vrijkomend
Lantor-terrein
4. Ontwikkelen vrijkomende
locaties Centrum-Noord
5. Herprofileren Centrumring
6. Versterken profiel
Hoofdstraat
7. Instellen
vergunningparkeren in
hele centrum
8. Uitbreiden
stalvoorzieningen fietsen
9. Versterken
groenkarakteristieken
parken

10. Uitbreiden en
opwaarderen speelgroen
en ontmoetingsplekken

Omschrijving
Pleinen krijgen meer karakteristieke invulling welke zowel recht doet
aan de uitstraling van het plein, als het gebruik van het plein
Door het herontwikkelen van het Scheepjeshofcomplex en het plein
kan beter aangesloten worden op de structuur van de rest van het
centrum en wordt de centrumzone versterkt in noordelijke richting.
Het Lantor-terrein zal na vrijkoming een meer kleinschalig en
fijnkorrleig karakter krijgen. De functionele invulling zal beter
aansluiten op het centrummilieu
Het Centrum-Noord zal na vrijkoming zowel qua structuur als
functioneel beter passen in het centrum.
Centrumring krijgt een meer continue invulling met groenbegeleiding
en gescheiden verkeersstromen.
Hoofdstraat krijgt een meer overzichtelijke indeling als
voetgangersgebied met ruimte voor terrassen. Groen heeft een
belangrijke sfeerbepalende rol.
Door het instellen van vergunningparkeren kunnen de parkeerstromen
beter in de hand worden gehouden en zijn parkeerplaatsen die
bestemd zijn voor bewoners ook echt beschikbaar voor bewoners
Uitbreiden kleinschalige, onbewaakte stalvoorzieningen verspreid door
centrum en herontwikkelen grootschalige, bewaakte voorzieningen op
bronpunten.
Schrijverspark en Duivenweide krijgen elk een meer hoogwaardige
indeling. Bovendien wordt de gebruiksfunctie van de parken meer
toegespitst op speciale activiteiten (Duivenweide als verblijfspark en
Schrijverpark als wandelpark); Park in Centrum-Noord is pas aan de
orde bij daadwerkelijke herstructurering
Goed verspreid door het centrum dient nieuw speelgroen aangelegd te
worden of het huidige speelgroen een kwaliteitsimpuls te krijgen
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B. Plannen en programma’s

Plannen en programma’s
1. Uitvoeren Woningmarktonderzoek en opstellen
woningbouwprogramma
2.

Haalbaarheidsplan Wonen
boven winkels

3.

Haalbaarheidsplan
woningbouwcompensatie

4.

Opstellen
leefbaarheidplan centrum
Onderzoek naar
jongerenvoorziening

5.
6.
7.
8.

9.

Herzien Strategische
Ruimtelijk-economische
visie
Plan van aanpak reclameen uitstallingbeleid
centrum
Verkeerskundig
onderzoek naar
verkeerskundige
ontsluiting van het
centrum (centrumring e.d.)
Opstellen/herzien
verkeers- en vervoersplan

10. Masterplan beeldende
kunst
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Omschrijving
Onderzoek doen naar zowel de kwantitatieve (hoeveelheid woningen,
verhouding huur/koop etc.) als de kwalitatieve (woonmilieu’s,
woonvoorkeuren) aspecten van de woningmarkt in het centrum en
daaruit volgend een programma opstellen.
Onderzoek doen naar de mate waarin het wonen boven winkels
inderdaad mogelijk is en welke panden hier de meeste
aanknopingspunten voor bieden
Onderzoek doen naar de mogelijkheid voor het verplaatsen van een
deel van de huisvestingsmogelijkheden binnen het centrum naar
aangrenzende wijken in de stad, waar momenteel meer ruimte
Nader onderzoeken en specificeren van knelpunten in het centrum ten
aanzien van leefbaarheid en hier voorstellen voor doen in een plan
Met participatie van jongeren onderzoek doen naar een locatie voor
een overdekte ontmoetingsplek en inrichting hiervan voor jongeren
tussen de 12 en 16 jaar oud.
Huidige Strategische Ruimtelijk-economische Visie herzien met het
oog op de centrumvisie, de ontwikkeling van Brouwerspoort en de
ontwikkelingen in het kader van de WERV
Om de kwaliteit, de beleving en de bruikbaarheid van de straten in het
kernwinkelgebied en de pleinen te bewaken zal een eenduidig beleid
opgesteld worden ten aanzien van reclame en uitstallingen
Met het oog op de almaar toenemende verkeersdruk in het centrum
zal bekeken worden in hoeverre de voorgestelde verkeersstructuur
oplossingen hiervoor biedt en of naar eventuele andere oplossingen
voor ontsluiting gezocht dient te worden.
Huidig Verkeers- en vervoersplan herzien met het oog op de
centrumvisie, de ontwikkeling van Brouwerspoort en de ontwikkelingen
in het kader van de WERV
Analyse vanuit stedenbouwkundige kaders/uitgangspunten waar
beeldende kunst in het centrum een goede toevoeging of versterking
kan zijn op de architectuur en openbare ruimte

C. Overige acties

Overige acties
1. Instellen Stichting wonen
boven winkels

2.

Profilering en
imagebuilding

Omschrijving
Instellen stichting waarbij in ieder geval gemeente, maar ook
woningcorporatie betrokken is. Alvorens actief te worden dient
nagedacht te zijn voer precieze beleidsplan: meer bedrijfsmatig of
projectmatig werken, panden aankopen en ontwikkelen of eigenaren
stimuleren tot ontwikkelen, alleen wonen boven winkels of ook op
aanverwante locaties en in relatie tot bijv. expeditie en opslag.
Inhuren of instellen van een bureau dat onderzoek doet en actief
meedenkt in het versterken van het imago van het centrum binnen de
regio
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Gemeente Veenendaal
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3900 BC Veenendaal
0318-0538 911
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Royal Haskoning
Divisie Ruimtelijke Ontwikkeling
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Postbus 19009
3501 DA Utrecht
030-2308411
Soeters Van Eldonk Ponec architecten
Kerkstraat 204
Postbus 15550
1001 NB Amsterdam
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Zie voor meer achtergrond informatie:
Het centrum centraal.Tussenrapport 1e fase: Ambities
(Gemeente Veenendaal, 2003)
Alle foto’s van het oude Veense centrum zijn afkomstig
van het Gemeentearchief.
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Gemeente Veenendaal, 2004

