W i n ke l s & c u l t u u r
Marktonderzoek heeft aangetoond dat de ruimte voor de uitbreiding
van detailhandel op de korte en middellange termijn beperkt lijkt in
Veenendaal. Het plangebied zal dan ook niet overal het karakter krijgen
van een winkelgebied. Delen van het plangebied zullen wel tot de hoofdwinkelstructuur van Veenendaal gaan behoren. In de analysefase is de
voorkeur uit gesproken om toch een ruimtelijke structuur te ontwikkelen
die op termijn een winkelfunctie kan krijgen. In het plangebied heeft het
winkelen vorm gekregen in een dubbele 8-structuur.
Door ter hoogte van de Pniëlkerk een extra verbinding te realiseren met
de Hoofdstraat verschuift het hart van het kernwinkelgebied in noordelijke richting op. Door daarnaast zorg te dragen voor een goede invulling
van het Zwaaiplein en de Scheepjeshof en een zorgvuldige positionering
van bronpunten en trekkers aan de noordzijde van het plangebied wordt
ook de gehele noordzijde van de Hoogstraat weer sterk in het winkelcircuit betrokken. Het realiseren van extra openbare parkeercapaciteit ten
noorden van het plangebied (omgeving Koekjesfabriek) is daarbij een
essentiële voorwaarde.
Met het niet maken van de doorsteek ter hoogte van de Pniëlkerk ontstaat het gevaar dat de natuurlijke loop in het noordelijke deel van het
plangebied niet tot stand komt. Juist de doorsteek zal een grote loop
genereren naar de Brouwersgracht en het nieuwe plein met de daar
aanwezige centrumfuncties.

Rond het nieuwe Cultuurplein is ruimte gereserveerd voor een groot
aantal centrumfuncties. In nieuwbouw en gedeeltelijk in de bestaande
gebouwen van Hollandia Wol krijgt de bibliotheek een prominente plek
aan het plein. Daarnaast is in de zuidwand van het plein ruimte gereserveerd voor het CWI, de muziekschool en een theatercafe. De noordwand
van het plein krijgt een invulling met daghoreca en terrassen mooi op
de zon.
In het Hollandia Wol complex is aan de noordzijde eveneens ruimte
gereserveerd voor een medisch centrum en een apotheek.
De begane grond van de bouwblokken aan de Wolweg en in het Schrijverspark wordt hoofdzakelijk gereserveerd voor de, soms enigszins
opgetilde, woonfunctie. De structuur biedt hier tevens ruimte voor het
realiseren van atelierwoningen of bedrijf-aan-huis woningen waardoor
een levendige plint ontstaat.

Tabel programma divers

De ‘Brouwersgracht’ zal functioneel een gemend karakter krijgen.
Tussen de Corridor en de Pniëlkerk zal aan beide zijden van de gracht,
in het autovrije gebied, de detailhandel een plaats krijgen. Dit zal ook
het geval zijn aan weerszijde van de doorsteek en in de zuid wand van
het Kerkplein. Meer noordelijk zal het karakter van de gracht bepaald
worden door de grote meubelshowroom van Van Ekeris, afgezoomd met
kleinere winkelunits. Aan de overzijde zal hier de bestaande winkel van
Van Maanen (juwelier) het beeld blijven bepalen, eventueel uitgebreid
met een aantal kleine winkelunits. Het is denkbaar dat aan de oostzijde
van de gracht, in het blok aan het Cultuurplein op termijn een grootschalige trekker of supermarkt gesitueerd wordt, eventueel afgezoomd
met kleinere units.
Het zuidelijk deel van de gracht zal meer een invulling krijgen met
dienstverlening en kleinschalige kantoor/baliefuncties. Hier wordt ook
gedacht aan het opnieuw situeren van een aantal bankkantoren uit het
gebied (Fortis, Rabobank en ING-bank).
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Wo n e n
Wonen is een belangrijke functie in het plangebied. Er wordt gestreefd
naar een grote verscheidenheid in typen en categorieën. Aan onderzoeksbureau Motivaction is gevraagd om een onderzoek te verrichten om te
bezien in hoeverre er een doelgroep bestaat voor de gestelde ambities,
de grootte van de doelgroep aan te geven en vervolgens te bezien hoe
de doelgroep zich oriënteert op de woonomgeving en de woning. Met
deze input werd het mogelijk beter in te spelen op de behoefte van de
potentiële doelgroep qua ontwerp en inrichting van het gebied. Voor
het verrichten van de doelgroepenanalyse voor het Centrumgebied-Oost
heeft Motivaction gebruik gemaakt van het Mentality-onderzoeksmodel,
gebaseerd op normen en waarden. Dit model segmenteert het Nederlandse publiek op basis van hun normen en waarden en berust op twee
pijlers: de sociale milieus en de sociaal-culturele onderstromen. Aan
dit model is een woonbelevingsmodule gekoppeld, waarbij op basis van
de resultaten zeven woonbelevingsgroepen zijn ontwikkeld die zich van
elkaar onderscheiden door een bepaalde oriëntatie richting hun woning,
de woonomgeving en andere woongerelateerde zaken.
In de rapportage: ‘Gemeente Veenendaal Doelgroepanalyse Centrumgebied-Oost’ van Motivaction zijn de verdere achtergronden van de doelgroepen beschreven. Ten behoeve van het Masterplan is een vertaling
gemaakt van de doelgroepen naar de gewenste woninggrootte en -type
voor de verschillende deelgebieden van het plan:

Voor het gebied ‘grachtengordel-West’ heeft dit geleid tot statige ‘grachtenhuizen’ met uitzicht op de gracht. In deze grachtenhuizen zijn kleinere appartementen gerealiseerd (voor een deel ook in de goedkopere
sector).
Voor het gebied ‘grachtengordel-Oost’ heeft dit eveneens geleid tot
statige grachtenhuizen met uitzicht op de gracht. Vanwege de meer
gunstige ligging op de zon en de extra kwaliteit van de verschillende
binnengebieden zijn hier de grotere appartementen gerealiseerd.
Wonen aan weerszijden van de gracht is niet alleen aantrekkelijk; het
is vanuit sociale veiligheid in de avonduren ook een belangrijke functie
boven de winkels, dienstverlening en kantoren.
Voor het binnengebied (tussenstraten en Wolweg) heeft het onderzoek
geleid tot grotere dekgebonden woningen. Op deze plaatsen wordt
met name de oriëntatie op de straat en de binnentuin uitgenut. Op de
begane grond zijn veelal werkunits gerealiseerd die te combineren zijn
met een woning.
Voor het bouwblok Schrijverspark heeft het onderzoek geleid tot een
mix van vooral grote en middelgrote appartementen, voor een deel ook
te realiseren in de duurdere huursector. Ook hier zijn met name op de
begane grond langs de Wolweg werkwoningen te realiseren.
Voor alle appartementen is gekozen voor een kwalitatief aantrekkelijke
ontsluiting met lift en trap in de vorm van drie- of vierspanners. Op deze
manier worden er relatief veel entrees op straatniveau gerealiseerd wat
de sociale controle in het gebied ten goede komt. De dekgebonden
woningen zijn direct vanaf het woondek ontsloten.

Tabel vertalingmotivaction

Deelgebied

Grachtengordel West

Grachtengordel O

Binnengebied

Parkzicht

BVO

80-115 m2

115-150 m2

> 115 m2

> 115 m2

Woningtype

Appartementen
Groot balkon
Lage ramen met zicht op
straat
Karakteristieke woning
(modern of historisch
Parkeren 2 auto’s

Appartementen langs de
gracht/
Gestapelde woningen in tussenstraten
1 laag penthouses

Dekgebonden woningen
Contact met enig groen
Grotere woningen

Grote appartementen/
Ook lift
(ook voor senioren)
Ook huurwoningen
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Ve r ke e r
De ontsluiting van het gebied, de parkeergarages en de afwikkeling van
het expeditieverkeer van de Tuinstraat vormden de belangrijkste verkeerskundige ontwerpopgaven voor het plangebied.
Bereikbaarheid
De Wolweg speelt een belangrijke rol bij de totale verkeersontsluiting
van het plangebied. Dit geldt niet alleen voor de bereikbaarheid per auto
maar ook voor het expeditieverkeer en het openbaar vervoer. Met deze
straat is een directe aansluiting op de centrumring van Veenendaal te
realiseren. Tegelijkertijd is doorgaand noord-zuid verkeer in deze straat
geweerd door gedeeltelijk eenrichtingverkeer te introduceren. Alle openbare garages in het plangebied worden ontsloten vanaf de Wolweg.
De Brouwersgracht heeft veel meer het karakter van een langzaam verkeer route in noord-zuid richting door het plangebied. Aan de zuidzijde
is de straat voor de bereikbaarheid van de daar geprojecteerde dienstverlening en kantoren wel gedeeltelijk toegankelijk voor autoverkeer.
In het Schrijverspark wordt het doorgaande verkeer volledig geweerd. Er
is hier gekozen voor een structuur van inprikkers ten behoeve de bereikbaarheid van parkeervoorzieningen.

Openbaar vervoer
In het gebied wordt geen busstation gesitueerd. Het blijkt wel wenselijk
om via de ‘Wolweg’ een noord-zuid busverbinding door het gebied op te
nemen met haltes bij het nieuwe Cultuurplein en het Raadhuis.

Parkeren
In het gebied dient een groot aantal betaalbare parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. In het plan zijn in nagenoeg alle bouwblokken
gebouwde en ondergrondse garages voorzien direct ten behoeve van
het centrumgebied. Ook de ontsluiting en uitbreiding van de bestaande
parkeergarage van ING wordt via een van deze ondergrondse garages
voorzien. Ook in de noordkant van het plangebied is onder de Van Ekeris
showroom een grote parkeerkelder gedacht. In het definitieve Masterplan is uiteindelijk afgezien van het realiseren van een grote bovengrondse gebouwde parkeergarage. De negatieve effecten op de kwaliteit
van de woningen bleken bij een dergelijke oplossing te groot.
Expeditieverkeer
De Tuinstraat is in noord-zuid richting toegankelijk voor expeditieverkeer. Het expeditieverkeer kan de Tuinstraat via de centrumring en het
Verlaat bereiken. Voor het noordelijk deel van de Tuinstraat en de westkant van de Brouwersgracht wordt aan venstertijden gedacht voor het
expeditieverkeer.
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Fietsen
Veenendaal wil zich met het plan opnieuw sterk manifesteren als fietsstad. Langs de oostkant van de ‘Brouwersgracht’ is een aantrekkelijke
noord-zuid fietsroute geprojecteerd door het plangebied. De ‘Wolweg’
is in twee richtingen voorzien van fiets-suggestie-stroken. De oost-west
verbinding voor fietsers kan lopen via de doorsteek en het horecaplein.
Er zijn in het gebied ook twee bewaakte fietsenstallingen gerealiseerd. Een beeldbepalende gebouwde voorziening op de hoek van het
cultuurplein en een grote maaiveldstalling bij de kruising Wolweg/
Schrijverspark. Daarnaast zullen fijnmazig in het gebied fietsenbeugels
geplaatst worden.
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