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Openbareruimte
Er is door de gemeente Veenendaal een inventarisatie gemaakt van
bestaande waardevolle bomen. In het plangebied worden deze waardevolle bomen zoveel mogelijk bewaard dan wel herplaatst. Ook de minder
waardevolle bomen worden waar mogelijk verplant binnen het plangebied. Bomen worden als structuurbepalende elementen ingezet om de
stedebouwkundige structuur van straten en pleinen te versterken. De
belangrijke noord-zuid verbindingen kennen elk een eigen sterke groenstructuur. Langs de Brouwersgracht wordt de structuur versterkt door
een asymmetrisch profiel van bomen in het wandelgebied. Het karakter
van de Wolweg is meer laanachtig door aan weerszijden bomen te positioneren.
Het nieuwe cultuurplein is redelijk steenachtig. Hier is ruimte gereserveerd voor een aantal sterke solitaire bomen. Het Kerkplein is wat meer
parkachtig van opzet en zal daardoor ook een aantal bomen kennen.
De groene scheg aan de zuidrand van het plangebied, langs de centrumring, wordt verder uitgebreid en doorgetrokken tot aan het raadhuis. Het
raadhuis zal zich hierdoor sterker dan voorheen als abstract wit gebouw
in het park manifesteren.
De binnengebieden van de woningen zullen als collectieve groengebieden worden ingericht.
Ook het water is een belangrijk structurerend element in de noord-zuid
richting. Met de introductie van de gracht wordt het Zwaaiplein met
het Raadhuis verbonden. Het water ontspringt voor een deel als ondergrondse bron ter hoogte van het Zwaaiplein en stroomt voor een deel
via duikers en een overloop naar de Grift.
Met de realisering van deze waterloop keert niet alleen een historisch
karakteristiek element terug in het centrum. Het creëren van oppervlaktewater in stedelijke gebieden is een belangrijke wens in de totale
waterhuishouding. Zeker door het gescheiden afvoeren van regenwater
en de directe lozing op bestaand oppervlaktewater maakt daarin ook
een bepaalde buffercapaciteit noodzakelijk. De ‘Brouwersgracht’ zal
een belangrijke rol spelen als oppervlaktewater in het gebied. De gracht
zal ingezet worden voor de gescheiden afvoer van regenwater en voor de
afvoer van overtollig bronwater uit Veenendaal-Oost. Al deze aspecten
zullen beeldend vormgegeven worden in het plan (spuwers, fonteinen
e.d.).
Ook in het Schrijverspark wordt op termijn gedacht aan de introductie
van extra oppervlakte water. Niet in de vorm van een gracht maar middels een reeks vijvers kan regenwater vanuit de bestaande vijver via
overlopen, regenwater lozen op de vaart.

water
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Milieu & Duurzaamheid
Hindercontour Lantor
Lantor is als bedrijf ingedeeld in de bedrijfsgroep Textiel- en Tapijtindustrie. Bij de ontwikkeling van een woongebied rond de fabriek
moeten bepaalde richtlijnen worden gehanteerd. Bij de toepassing
van de richtlijn ‘bedrijven en milieuzonering’ mag in eerste instantie
binnen 50 meter van de perceelsgrens geen bebouwing plaatsvinden.
De gemeente zal de grens in dit geval tot 30 m terugbrengen.
Voor de uitvoering van het masterplan heeft een en ander tot gevolg dat
woonbebouwing direct langs de Wolweg pas te realiseren is indien er
zekerheid bestaat over de uitplaatsing van Lantor.

bedrijven en milieuzonering

geluidscontour ringweg

Bodem
Op het terrein van Lantor (Verlaat 22) zijn drie gevallen van ernstige
bodemverontreiniging geconstateerd. In de zuidwestpunt van het terrein bevindt zich een tri-verontreiniging in het grondwater. De tweede
verontreiniging betreft een verontreiniging van de bodem met minerale
olie en aromaten (tot op 22m diep). De derde verontreiniging betreft
een geconstateerde verontreiniging van de vaste bodem onder de transportweg op de zuidzijde van het Lantorterrein.
Binnen het plangebied zijn een aantal bodemverontreinigingen geconstateerd. Op het Raadhuisplein is het grondwater met Tri verontreinigd
afkomstig van de voormalige chemische wasserij (Palthe) aan het Raadhuisplein 15. Voor dit geval is door de provincie in 2001 een beschikking op het saneringsplan genomen.
Het Hollandiaterrein is in 1999 verkennend onderzocht. Hier zijn plaatselijk verontreinigingen van Minerale oliën aangetroffen.
Naast Verlaat 14 is in het verleden een benzine-station gevestigd
geweest. De bodem is in 1999 indicatief onderzocht en daarbij zijn
geen verontrustende verontreinigingen aangetroffen.
De onderzoeksresultaten van het verkennend grondonderzoek dat
Grontmij in 1999 heeft uitgevoerd geven geen aanleiding om naast
de reeds bekende verontreinigingsgevallen nog andere omvangrijke
ernstige gevallen te verwachten. Voor zover uit historisch onderzoek
bekend is, hebben in het gebied Centrum Oost verder geen tot weinig
vervuilende industrieën gestaan.

bodemverontreiniging
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Planning & fasering
Het Masterplan Centrumgebied-Oost zal niet in een keer gerealiseerd
worden. De uitvoering van het plan zal in een aantal fasen geschieden.
Hier zijn een aantal redenen voor aan te geven.
Zo zullen een aantal planonderdelen binnen het plangebied verplaatst
worden. Het verdient de voorkeur om de nieuwbouw te realiseren alvorens de oudbouw te slopen. Hiermee wordt tijdelijk huisvesting voorkomen.
Het verdient de voorkeur om het centrum bereikbaar te houden tijdens
de uitvoering. Met name de aanwezigheid van tijdelijke parkeervoorzieningen is daarbij van belang.
Een aantal plandelen is beduidend eerder beschikbaar als bouwterrein.
De milieucontour rond de Lantorfabriek maakt de realisering van woningen langs de Wolweg binnen de contour op korte termijn onmogelijk.
Een aantal functies kampt met een accuut huisvestingsprobleem en zal
zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden (bijvoorbeeld de bibliotheek).
Het is verstandig de oplevering van woningen te spreiden in de tijd om
de opname capaciteit van de markt te garanderen.
Een belangrijke voorwaarde bij de opstelling van de fasering is wel dat
gerealiseerde planonderdelen bij oplevering goed moeten kunnen functioneren.
fase 4

fase 5
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Beeldkwaliteitsplan
Het Masterplan voor het Centrumgebied Oost is meer dan een verzameling gebouwen. De kwaliteit van de openbare ruimte staat centraal in het
stedebouwkundig plan. Om de uiteindelijke architectonische kwaliteit
van het stedebouwkundig plan te garanderen is een beeldkwaliteitsplan
geschreven. In het beeldkwaliteitsplan wordt nader ingegaan op de
beoogde sferen van de verschillende openbare ruimten en de gewenste
karakters van de gebouwen. Het plan wordt ingezet als middel om de
architectonische kwaliteit van de verschillende uitwerkingen door verschillende architecten, te garanderen, te sturen en af te stemmen. Naast
de geschreven guidelines is in het beeldkwaliteitsplan ook de rol van de
supervisor vastgelegd als bewaker van de integrale stedebouwkundige en
architectonische kwaliteit van het plan.
Het beeldkwaliteitsplan wordt bewust als instrument ingezet om de
grote bandbreedte van architectonische expressie, die ontstaan is
door de oneindig vele mogelijkheden in techniek en materialisering te
kunnen inkaderen tot een overzichtelijker scala. Dit streven komt voort
uit de idee dat de autonomie van de architectuur in een stedelijk weefsel ondergeschikt zou moeten zijn aan de stedebouw. Deze strategie
past in de traditie van het historische Veenendaal maar lijkt te breken
met de meer liberale laisser-faire stedebouw die voor een groot deel het
beeld van het moderne Veenendaal bepaalt. Het is essentieel een juiste
balans te vinden tussen variatie en harmonie in de architectuur, die
recht doet aan de stedebouwkundige setting.
Parade Nootdorp
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Architectenkeuze
De uiteindelijke kwaliteit van het totale centrumplan wordt voor een
groot deel bepaald door de individuele kwaliteiten van de verschillende
architectonische onderdelen die gezamenlijk invulling geven aan het
totale plan. De architectenkeuze door de verschillende opdrachtgevers
is daarbij cruciaal. De marktpartijen zullen formeel als opdrachtgever
optreden. Architecten zullen door opdrachtgevers, gemeente en supervisor gezamenlijk geselecteerd worden op hun inhoudelijke kwaliteiten.
Er zullen daarbij geen vaste ‘architectenlijstjes’ gehanteerd worden. Het
is wel essentieel dat architecten aantonen in de geest van het Beeldkwaliteitsplan te ontwerpen; dat zij de uitgangspunten van het Masterplan en beeldkwaliteitsplan onderschrijven en dat zij gezamenlijk, als
teamspelers met de andere architecten en de supervisor, de integrale
kwaliteit van het plan nastreven. Het stedebouwkundig plan wil niet
als monolithisch blok in de stad functioneren. Juist in de rijkdom en
afwisseling wordt een meer natuurlijke integratie in het bestaande stedelijk weefsel voorgestaan. Om die rijkdom te bereiken is het wenselijk
het aantal architecten (binnen de logica van de opgave) te maximaliseren. In het beeldkwaliteitsplan zijn ontwerpeenheden gedefinieerd
die door één architect zijn te realiseren. Binnen het plan vragen een
aantal onderdelen om een bijzondere en expressieve architectonische
kwaliteit. Een groot aantal onderdelen vraagt om een meer ingetogen
kwaliteit. Met name voor deze onderdelen is het wenselijk ook locale
architecten te benaderen. Het is voor delen van het plan zelfs aantrekkelijk om de gevels door de Veenendaalse bevolking te laten ontwerpen
binnen de regels en voorschriften van de supervisie.
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