Supervisie
Omdat de autonomie van de architectuur op plaatsen ondergeschikt is
aan het stedebouwkundig concept is het supervisorschap intensiever
en dwingender dan bij veel stedebouwkundige plannen gebruikelijk is.
De kwaliteit van de openbare ruimte is het belangrijkste aandachtspunt
voor supervisie. Op andere punten zullen de individuele architecten
meer vrijheid kunnen nemen. De supervisor heeft een belangrijke inhoudelijke stem bij de keuze van architecten. Genomineerde architecten
zullen bij de acceptatie van een opdracht, voor de nadere architectonische uitwerking van een gebied, het beeldkwaliteitsplan als vertrek- en
uitgangspunt moeten onderschrijven. De supervisor heeft als taak alle
architecten zo te sturen dat ze de oorspronkelijke gedachte van het plan
versterken. Hij zal streng moeten zijn als er met de regels gebroken
wordt. Maar hij zal ook soepel moeten zijn als de architect ideeën heeft
die het plan door voortschrijdend inzicht aanscherpen. De supervisor
zal de randvoorwaarden niet altijd dogmatisch volgen, maar betere
oplossingen accepteren, indien de architect hem weet te overtuigen van
de betere kwaliteit van de door hem aangedragen oplossing.
De architecten dienen in principe de fasen Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Bouwaanvraag ter goedkeuring voor te leggen aan de
supervisor. Ook de bezuinigingen en wijzigingen hierop als vastgelegd in
Contractstukken, Bestedingsstukken en Verkooptekeningen dienen ter
goedkeuring voorgelegd te worden aan de supervisor. Het is van belang
de relatie met de Welstandscommissie, de afdeling Stedebouw en de
Kunstcommissie van de gemeente Veenendaal gedurende het architectonische ontwerptraject te formaliseren door middel van bijvoorbeeld
een Architectuur-Kwaliteits-Groep (AKG). Een dergelijke groep dient
mandaat te krijgen vanuit de achterban en zal de reguliere behandeling
van het project in de verschillende commissies moeten vervangen. Het
is ook van belang dat belangrijke fasedocumenten in de kwaliteitsgroep
worden gepresenteerd en goedgekeurd: Masterplan, Beeldkwaliteitsplan, Inrichtingsplan Openbare ruimte, Voorlopig Ontwerp gebouwen,
Definitief Ontwerp Gebouwen, Bouwaanvraag gebouwen en latere wijzigingen. Waar de supervisor in dit proces met name een sturende rol zal
vervullen, heeft de AKG in hoofdzaak een toetsende rol.

Beeldende Kunst
In overleg met de Architectuur-Kwaliteits-Groep en de Kunstcommissie
Veenendaal zullen randvoorwaarden met betrekking tot de beeldende
kunst in het gebied ontwikkeld worden en zal er een ‘Kunstenplan Centrum Oost’ worden opgesteld. Ook hier zullen de openbare ruimtes het
vertrekpunt vormen. Er zijn delen van het stedebouwkundig plan waar de
neutraliteit van de wanden van de openbare ruimte in haar ritmering van
belang is. Een mogelijke kunsttoepassing in deze gebieden dient daarbij aan te sluiten. De kunst zal op die plekken als autonome discipline
herkenbaar moeten zijn maar neutraal en op de achtergrond dienen te
spreken; bijvoorbeeld als een ritme van kleine autonome objecten aan
de gevel, aan de wand of in de straat. Op dergelijke plaatsen is intensief
overleg en afstemming tussen kunstenaar en architect gewenst om tot
een eigentijds ‘Gesamtkunstwerk’ te komen.
Op andere plaatsen in het plan zal niet de neutraliteit maar juist de
autonomie van het kunstwerk voorop kunnen staan. Er zijn plaatsen in
het plan, het gaat hier met name om de duidelijke stedebouwkundige
plekken in het gebied, waar het kunstwerk als autonoom object, vrij in
de ruimte, een duidelijke stedebouwkundige betekenis kan hebben en
de stedebouwkundige structuur kan versterken. De keuze van de kunstenaars zal in overleg met de AKG en de supervisor geschieden. Ook
de verschillende ontwerpen van beeldend kunstenaars en de uitwerking
hiervan, zullen ter goedkeuring aan de Architectuur-Kwaliteits-Groep en
supervisor gepresenteerd worden.
Het huidige Centrumgebied Oost maakt geen deel uit van het centrum
van Veenendaal. Het functioneert als service-zone en achterkant van het
centrum. Met het Masterplan II wordt een aanzet gegeven tot een duurzame herstructurering van het gebied. Het plangebied wordt ingevuld met
een groot aantal verschillende functies: woningen, woon-/werkwoningen,
dienstverlening, kantoren, (grootschalige) detailhandel, horeca, gemeentelijke diensten, kerk, bibliotheek, CWI, muziekschool, kleinkunst/grand
café, meubelshowroom en bovenal gebouwde parkeerplaatsen. De vermenging van functies staat hierbij centraal om zo een multifunctioneel en
levend stedelijk gebied te realiseren. Het stedelijk weefsel is niet alleen de
directe vertaling van het concrete programma van eisen van het gebied.
Het weefsel kent een eigen stedebouwkundige kwaliteit en is in staat tijdens de verdere realisering, maar ook daarna, functieveranderingen op
te nemen.
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Uitgangspunten
Straten en Pleinen
Het stedebouwkundige plan wordt in de noord-zuid richting in hoofdzakelijk gestructureerd door de Brouwersgracht en de Wolweg. In de oostwest richting is een belangrijke doorsteek gemaakt naar de Hoofdstraat
middels de doorsteek bij ‘Rijkoompje’. Het nieuwe cultuur/kerkplein
vormt het hart van het plangebied en is gesitueerd op het kruispunt van
de noord-zuid en oost-west routes. Bij de beschrijving van de beeldkwaliteit van het gebied is de openbare ruimte als vertrekpunt gehanteerd.
De wanden van de straten en de pleinen worden niet, zoals binnen de
traditie van de moderne stedenbouw, gevormd door de autonoom ontwikkelde architecturen van de verschillende bouwblokken. Het uitgangspunt van het plan is dat de gevels van de gebouwen vanuit de openbare
ruimte ontworpen moeten worden, en als het ware het ‘behang’ zijn van
de stedelijke kamers. De straten en de pleinen zijn te lezen als een verzameling huizen en gebouwen met een eigen identiteit. Afhankelijk van
de plaats in het plan is de taal, de maat en de herkenbaarheid verschillend. Een architect zal bij het ontwerpen van een bouwblok niet op zoek
moeten gaan naar een unieke autonome expressie van het blok maar
naar een veelheid van expressies, passend bij de verschillende openbare ruimtes waar het blok deel van uitmaakt. Het is voor het slagen
van het plan van het allergrootste belang dat er in de onderdelen van de
stedelijke massa een architectuur ontstaat die door het gebied heen, een
constante kwaliteit behoudt. Duidelijke afspraken over sfeer, materiaal,
kleur, ritme, textuur e.d. zijn daarbij noodzakelijk. Deze benadering vereist een strenge afstemming en discipline naar de openbare ruimte toe.
Bij het ontwerpen van de private en semi-openbare zijde is een dergelijke
afstemming minder van belang. Ook in deze gebieden dient de kwaliteit
van de ruimte het vertrekpunt te zijn. De architect krijgt hier echter een
veel grotere vrijheid om dit naar eigen inzicht op te lossen. Juist de unieke
en specifieke sfeer van een binnengebied kan hierdoor worden versterkt.
In het Beeldkwaliteitsplan worden de sferen en karakteristieken van de
verschillende openbare ruimten aan de hand van sfeerbeschrijvingen,
referentiebeelden, teksten en tekeningen geformuleerd. De voorbeelden
vragen als vanzelfsprekend niet om letterlijke navolging; ze zijn bedoeld
om de kern en essentie van de opgave te verbeelden en dienen als inspiratie.
Objecten en markeringen
Het plan kent geen hoogbouw. Wel zijn er op een aantal plekken in het
plan markante gebouwen of kleine hoogteaccenten opgenomen. Waar
voor een groot deel van de straten en pleinen strenge architectonische
spelregels gelden, wordt bij de markante gebouwen en hoogteaccenten
in het plan juist maximale expressie verlangd. Juist deze onderdelen
geven het plan extra glans en karakter en voegen op een bescheiden
manier nieuwe tekens toe aan het silhouet van Veenendaal. Het plangebied kent reeds een aantal bestaande objecten die door de planopzet in hun functioneren versterkt zullen worden (Hollandia-Wol fabrieken, schoorsteen Hollandia Wol, Big Ben van Van Maanen, Pniëlkerk,
Huis van Rijkoompje). De verbouwing en aanpassingen van deze objecten zal met de grootste zorgvuldigheid moeten geschieden.
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1.Brouwersgracht, 2.Wolweg, 3.Onder Rijkoompje, 4.Tuinweg, 5.Hollandiasteeg, 6.Coornhertpad, 7.Korte Marcsteeg, 8.Schrijversparkweg, 9.Cultuurplein, 10.Kerkplein, 11.Zwaaiplein,
12.Raadhuisplaats , 13.Schrijverspark
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Functies
Bij de functionele opbouw van het stedebouwkundig plan is aansluiting
gezocht bij het karakter van de verschillende openbare ruimten in het
plan. Winkels en dienstverlening zijn in combinatie met woningentrees
met name gesitueerd langs de Brouwersgracht als centrale ader in het
gebied. Langs de Wolweg zijn met name dienstverlening en werkwoningen gesitueerd. Rond het Cultuurplein bevinden zich de Openbare
Bibliotheek, de Muziekschool, CWI, Cafe/theater en daghoreca. De
spelregels zoals deze voor het beeld van de gebouwen aan de openbare
ruimte zijn opgesteld, sluiten aan bij de verscheidenheid van het plan.

hoogwaardige openbare inrichting.

inrichting binnenterrein.

inrichting parkeergarages.

Maat en taal
Bij de opzet van het stedebouwkundige plan heeft de traditioneel opgebouwde stad met haar duidelijk gedefinieerde intieme openbare ruimten
als voorbeeld gediend. Niet de rationaliteit van de bouwblokken staat
voorop maar de rijke schakering en opeenvolging van straten en pleinen is daarbij het vertrekpunt. Het plan is geen poging een historisch
Veenendaal te herbouwen dat nooit heeft bestaan; in dit plan wordt wel
geprobeerd met een rijke en subtiele architectuurtaal aan te sluiten bij
het oude Veenendaal dat met name in de Hoofdstraat, voor een deel
achter de reclames, nog herkenbaar is. Het totale plan kent in haar hele
verschijningsvorm een duidelijk herkenbare verticale en perceelsgewijze
opbouw van gevels. Het is een plan dat bestaat uit herkenbare huizen
en gebouwen. Per straat verschillen de huizen in maat en taal. Elk van
de straten en de pleinen is benoemd en heeft een specifiek eigen karakter. Waar de doorsteek bij de Pniëlkerk kleinschalig en historisch van
karakter is, refereert de bebouwing aan de Wolweg meer aan het kloeke,
industriële karakter van de oude fabriekscomplexen.
Inrichting openbare ruimte
Voor de inrichting van de openbare ruimte zal een apart inrichtingsplan
worden gemaakt. Het is van belang dat het totale plangebied daarbij
niet als eiland in de stad wordt behandeld. Juist de continuïteit in materiaal met name tussen Hoofdstraat en Brouwersgracht is daarbij van
belang. Voor de Brouwersstraat en de dwarsstraten wordt uitgegaan
van een relatief luxe inrichtingsniveau (gebakken klinkers, banden met
kleurtoeslag, luxe verlichting, luxe meubilair). De pleinen kennen een
verbijzondering op het niveau van de inrichting. Ook hier zullen gebakken klinkers het belangrijkste materiaal zijn, aangevuld met bijzondere
elementen en kunstwerken om op subtiele manier de vormen van de
pleinen als stedelijke ruimte, en niet als leegte, te accentueren.
Inrichting parkeergarages
De inrichting van de parkeergarages moet vanzelfsprekend voor het
autoverkeer functioneel zijn. Het is tevens belangrijk dat de inrichting
van de parkeergarages is afgestemd op voetgangers. Er zal een
sfeer gecreëerd moeten worden die het (korte) verblijf in de garage
aangenaam maakt. Met name het gevoel van veiligheid bij de bezoeker
moet groot zijn. Middelen die ingezet kunnen worden zijn: verlichting
(sfeer, daglicht), kleurgebruik, routing, akoestiek.
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O n t we rp k a a r t e n
De ontwerpkaarten vormen, naast de beschrijving op onderdelen, een
belangrijk uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het plan. De ontwerpkaarten zijn te lezen als de architectonische en stedebouwkundige
structurering van het plan.
Openbare en semi-openbare ruimten
Op deze kaart zijn de duidelijk te definiëren openbare ruimten (pleinen
en parken) van het plan aangeduid. De verschillende openbare ruimten
worden gekenmerkt door een sterke karakteristieke invulling. De straten
als verbinding tussen deze ruimten zijn neutraler van karakter.
Daarnaast zijn de semi-openbare (collectieve) ruimten in het plan op de
kaart aangegeven.

openbare
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semi-openbare

water

groen

boom

Ontwerp eenheden
Op deze kaart worden de eenheden van het plan aangegeven. Een ontwerpeenheid vormt een bouwkundige eenheid en zal vanuit de logica van
het bouwproces in principe in een keer worden gerealiseerd. Een eenheid maakt veelal deel uit van meerdere openbare ruimtes en zal vanuit
die optiek veelal meerdere expressies kennen. Het is denkbaar dat die
meerdere expressies door één architect wordt ontworpen. Het is ook
denkbaar dat meerdere architecten (in de schetsfase) aan één eenheid
werken, bij voorkeur met een coördinerend architect of bouwbureau.
Het is zelfs denkbaar dat een architect meerdere eenheden ontwerpt.
Het is daarbij wel van belang dat de eenheden onderling, afhankelijk van
hun positie in de openbare ruimte, in architectuur verschillen.

ontwerp eenheden
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Architectonische bouwstenen
Alle Ontwerpeenheden zijn onderverdeeld in bouwstenen. Op de kaart
zijn de architectonische bouwstenen als de kleinste elementen in het
stedebouwkundig plan aangegeven. Voor de maat en schaal van het
stedebouwkundig plan is het van belang dat deze afzonderlijke bouwstenen (de ‘korrelgrootte’) herkenbaar zijn. Op een aantal plaatsen is de
verwantschap onderling tussen bouwstenen van belang; op een aantal
plaatsen is het juist wenselijk de verschillen tussen de architectonische
bouwstenen te benadrukken.

architectonische bouwstenen

Stedebouwkundige markeringen
De stedebouwkundige markeringen zijn gebouwen of onderdelen van
gebouwen die vanuit de looplijnen en zichtlijnen van het stedebouwkundig plan bijzondere aandacht verdienen (verbijzonderingen, hoekerkers, herkenningspunten). Deze elementen vormen een verbijzondering
binnen een architectonische eenheid.
Het plan kent ter versterking van het silhouet ook drie kleine torentjes.
Het zijn bescheiden hoogteaccenten met een duidelijke contour, als
verbijzondering van de architectuur van een eenheid. Met het woontorentje op de noordhoek van het cultuurplein wordt een markering geïntroduceerd. Aan de Wolweg, op de hoek van het CWI gebouw, is een
fietstorentje gepositioneerd. Het object is symbool voor Veenendaal als
fietsstad. Het raadhuis wordt in de uitbreiding voorzien van een tweede
torentje. Dit element biedt de wandelaars op de Brouwersgracht een
extra verrijking van het stedelijk silhouet.

stedebouwkundige markeringen
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De straten
Brouwersgracht
De Brouwersgracht is de centrale ader van het plangebied. Het is een
slingerende route met een gracht die een viertal belangrijke elementen
met elkaar verbindt: Raadhuis, Entree Corridor, Cultuur- en Kerkplein,
Zwaaiplein. De straat kent op de begane grond met name winkels en
dienstverlening. Op de verdiepingen wordt gewoond. De Brouwersgracht
is als straat bij uitstek geschikt om ‘voor en door’ de Veenendalers ontworpen te worden. Het is een uitdaging om een geselecteerde groep
betrokken Veenendalers uit te nodigen om in workshopverband met
een speciale bouwdoos (met daarin o.a. steentypen, raamtypen, ornamenten, bekroningen) de gevels van de individuele ‘grachtenpanden’ te
ontwerpen. De architecten hebben daarna als rol de ideeën om te zetten
in concrete bouwplannen.

moderne gracht

Brouwersgracht

architectonische spelregels
typologie

‘grachtenhuizen’

ritme en schaal

verticale eenheden 5.40-720 m
geen herhaling maar individualiteit

plastiek

minimaal; geen uitkragingen van meer dan 50 cm
kleine sprongen tussen panden onderling (5-10 cm)

materiaal

metselwerk in grote diversiteit en detailleringen
rustige klassieke gevelopbouw met ramen
( geen grote glasvlakken)

kleur en textuur

metselwerk in diverse kleuren
(maximaal 2 kleuren per travee)
verschillen in textuur stenen en soorten voegwerk

plint

(winkel)pui-invulling in gevelvlak; pandgebonden
(geen doorgaande luifels of doorgaande winkelpuien)

dakrand

sterk individueel, grote onderlinge verschillen in hoogte
en vorm

accenten

entree passage, erkers, torentjes ed. op de hoeken.

openbare ruimte

gebakken steen van gevel tot gevel (waalformaat)
gemetselde grachtwanden

groen

bomen aan één zijde van de gracht

tekst

impressie Brouwergracht
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schaal & sfeer

Wolweg
De Wolweg is de centrale verkeersader van het plangebied. De parkeergarages worden vanuit deze straat ontsloten, de bus halteert in deze straat
en het vrachtverkeer rijdt door het noordelijk deel van de straat. De straat
verbindt het Hollandia Wol complex met het Raadhuis.
Aan de straat wordt gewoond; op de begane grond zijn veelal werkwoningen gerealiseerd. De straat vormt voor veel bezoekers de entree tot het
centrum.

industrieel

Hollandiawol

Wolweg

architectonische spelregels
typologie

‘industrieel en utiltair’

ritme en schaal

verticale eenheden 5-15 m
geen herhaling maar individualiteit

plastiek

minimaal; geen uitkragingen van meer dan 50 cm
kleine sprongen tussen panden onderling (5-10 cm)

materiaal

metselwerk in grote diversiteit en detailleringen
stoer, kloek, industrieel

kleur en textuur

metselwerk in diverse donkere kleuren
(1 kleur per eenheid)
verschillen in textuur stenen en soorten voegwerk

plint

pui-invulling in gevelvlak; pandgebonden
(geen doorgaande luifels of doorgaande winkelpuien)

dakrand

sober, onderlinge verschillen in hoogte en vorm

accenten

verbijzondering hoeken

openbare ruimte

kleurvaste betonsteen voor rijweg; gebakken steen
voor trottoirs

groen

bomen aan weerzijde van de weg

impressie Wolweg
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Onder “Rijkoompje”
Deze smalle oost-west verbinding is de enige openbare verbinding tussen
de Hoofdstraat en het plangebied. Deze doorsteek is essentieel in de
winkelrouting (de dubbele 8) en verbindt het nieuwe kerk- en cultuurplein met de Hoofdstraat. Het Huis van Rijkoompje (monument) vormt
de poort naar Centrum Oost. Het straatje is voetgangersgebied. Op de
begane grond wordt gewinkeld en op de verdiepingen gewoond.

Onder Rijkoompje

Rijkoompje 2002 & 1973

architectonische spelregels
typologie

‘historisch Veenendaal’

ritme en schaal

verticale eenheden 5.40-6.00 m
geen herhaling maar individualiteit

plastiek

geen

materiaal

metselwerk in grote diversiteit en rijke detailleringen
traditionele gevelopbouw met roedenramen
rijke top beëindigingen, levendige dakrand

kleur en textuur

metselwerk in diverse kleuren
(maximaal 2 kleuren per travee)
verschillen in textuur stenen en soorten voegwerk

plint

pui-invulling in gevelvlak; pandgebonden
(geen doorgaande luifels of doorgaande winkelpuien)

dakrand

sterk individueel, grote onderlinge verschillen in hoogte
en vorm, kappen

accenten

markante hoek Hoofdstraat entree van het plangebied
verbouwing onderbouw Rijk Oompje tot poortgebouw

openbare ruimte

gebakken steen van gevel tot gevel (waalformaat)
impressie Onder Rijkoompje
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Tussenstraten
Het plangebied kent een groot aantal relatief korte straten en stegen als
verbinding tussen de belangrijke Noord-Zuid verbindingen en de belangrijke openbare ruimten in het gebied.
In deze straten en stegen is de architectuur minder uitgesproken dan in
de Wolweg en de Brouwersgracht. De straten hebben verschillende functies. Ook in deze straten is een verticale ritmering van belang. Panden
zijn individueel herkenbaar. De architectuur is in deze straten minder
uitgesproken; panden kennen onderling een grote verwantschap in kleur
en type.

klassiek

modern

Coornhertpad

architectonische spelregels
typologie

‘neutraliteit’

ritme en schaal

verticale eenheden 5.40-7.20m
ritme en herhaling, met kleine varianten

plastiek

minimaal; geen uitkraging van meer dan 50 cm
kleine sprongen tussen de panden onderling (5-10cm)

materiaal

metselwerk
rustige en eenvoudige klassieke gevelopbouw met
ramen

kleur en textuur

metselwerk in ton-sur-ton kleuren
(rood/bruin/oranje)
subtiele verschillen in textuur stenen en soorten
voegwerk

plint

pui-invulling in gevelvlak; pandgebonden
(geen doorgaande luifels of doorgaande winkelpuien)

dakrand

sober, onderlinge verschillen in hoogte en vorm

accenten

markante hoek Hoofdstraat entree van het plangebied
verbouwing onderbouw Rijk Oompje tot poortgebouw

openbare ruimte

gebakken steen van gevel tot gevel (waalformaat)
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De pleinen
Cultuurplein
Het Cultuurplein vormt het hart van Centrumgebied Oost. Binnen het
totale centrum van Veenendaal ligt het plein op een belangrijke kruising
van het stratenpatroon in Noord-Zuid en in Oost-West richting. Aan het
plein zijn een aantal belangrijke openbare en culturele functies gesitueerd (bibliotheek, museum, CWI, muziekschool, filmtheater) die om
eigen herkenbare gebouwen vragen. Op het cultuurplein is een Muziekpaviljoen geplaatst. Daarnaast is er plaats gereserveerd voor dag- en
avondhoreca. Op de noordhoek van het cultuurplein wordt een hoogte
markering geïntroduceerd waardoor het plein vanaf de einden van de
Brouwersgracht en de Hoofdstraat zichtbaar is. Op de hoek van het CWI
gebouw, is een fietstoren gepositioneerd. Het object markeert de grote
bewaakte fietsenstalling en is tegelijkertijd symbool voor Veenendaal
als fietsstad. Met het Kerkplein vormt het plein een soort dubbelplein
met op de ene kop de Pniëlkerk en op de andere kop de bibliotheek.
De bibliotheek vormt een belangrijk object en vraagt om een eigen en
bijzondere architectonische kwaliteit.

Cultuurplein

de muziektent

pleinen

architectonische spelregels
typologie

‘statige huizen’

ritme en schaal

grote eenheden 10-20 m, sterke individualiteit

plastiek

minimaal; geen uitkragingen van meer dan 1 m
kleine sprongen en knikjes tussen panden
onderling (5-10 cm)

materiaal

metselwerk in grote diversiteit en detailleringen
rijke top beëindigingen, levendige dakrand

kleur en textuur

metselwerk in diverse kleuren
(maximaal 2 kleuren per travee)
verschillen in textuur stenen en soorten voegwerk

plint

pui-invulling in gevelvlak; pandgebonden

dakrand

expressief, statig, onderlinge verschillen in
hoogte en vorm

accenten

bibliotheek en kerk mogen als bijzondere objecten
extra verbijzonderd worden; eventueel andere
materialen

openbare ruimte

gebakken steen van gevel tot gevel (waalformaat)
verbijzonderingen met extra kleuren, elementen,
lijnen en patronen

groen

bomen solitair op het plein
impressie Cultuurplein
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Kerkplein
Het Kerkplein vormt samen met het Cultuurplein het hart van het plangebied. De functies rond het plein zijn minder uitgesproken. Het plein
ademt meer een rustige groene sfeer. Het plein vormt de verbinding met
de meer historische Hoofdstraat. Aan het plein bevinden zich winkels,
dienstverlening en daghoreca.

Pniëlkerk

stedelijkgroen

Kerkplein

architectonische spelregels
typologie

‘statige huizen’

ritme en schaal

grote eenheden 6-10 m, sterke individualiteit

plastiek

minimaal; geen uitkragingen van meer dan 1 m
kleine sprongen en knikjes tussen panden
onderling (5-10 cm)

materiaal

metselwerk in grote diversiteit en detailleringen
rijke top beëindigingen, levendige dakrand

kleur en textuur

metselwerk in diverse kleuren
(maximaal 2 kleuren per travee)
verschillen in textuur stenen en soorten voegwerk

plint

pui-invulling in gevelvlak; pandgebonden

dakrand

expressief, statig, onderlinge verschillen in
hoogte en vorm

accenten

Pniëlkerk; (voor)gevel restaureren en verbijzonderen

openbare ruimte

gebakken steen van gevel tot gevel (waalformaat)
verbijzonderingen met extra kleuren, elementen,
lijnen en patronen

groen

parkachtig met solitaire bomen

impressie Kerkplein
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Zwaaiplein
Het Zwaaiplein vormt voor een deel van de bezoekers van het centrum
de entree tot het centrum van Veenendaal. Het plein zal niet de verblijfskwaliteit van een plein krijgen. Met de toevoeging van bijzondere
bebouwing op het plein worden een aantal zaken beoogd. Het centrum
krijgt hier een markering als entree; het gebouw werkt als een scharnierpunt tussen Brouwersgracht en Hoogstraat en als ruimtelijke beëindiging van beide straten. De bebouwing op het plein kan zeer expressief
zijn. Het gebouw zal als logo voor het nieuwe centrum van Veenendaal
kunnen functioneren.
Met de bebouwing aan het plein (Van Ekeris) wordt de gevelwand
Verlaat/Hoogstraat versterkt.

Zwaaiplein

bestaand Zwaaiplein

sterk solitair architectonisch object

architectonische spelregels
typologie

‘lintbebouwing’

ritme en schaal

verticale eenheden 5.40-7.20 m
geen herhaling maar individualiteit

plastiek

minimaal; geen uitkragingen van meer dan 1 m
kleine sprongen en knikjes tussen panden
onderling (5-10 cm)

materiaal

metselwerk in grote diversiteit en detailleringen
rustige klassieke gevelopbouw met ramen
(geen grote glasvlakken)
rijke top beëindigingen, levendige dakrand

kleur en textuur

metselwerk in diverse kleuren
(maximaal 2 kleuren per travee)
verschillen in textuur stenen en soorten voegwerk

plint

pui-invulling in gevelvlak; pandgebonden

dakrand

rijke topbeëindigingen, levendige dakrand, kappen

accenten

erkers, torentjes ed op de hoeken, gebouw op
Zwaaiplein als sterk solitair architectonisch object

openbare ruimte

gebakken steen

groen

bomen solitair op het plein
impressie Zwaaiplein
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Raadhuisplaats
Het Raadhuisplein dat als een grote leegte onderdeel uitmaakte van de
oude centrumplannen bestaat niet meer. De Raadhuisplaats is een veel
intiemere openbare ruimte aan de Brouwersgracht. Het raadhuis kent
hier een aantal inloop en publieksfuncties die direct vanaf de straat
bereikbaar zijn. De uitbreiding van het raadhuis zal in principe wit zijn en
in stijl aansluiten op de bestaande vleugels van het gebouw. Van de architect wordt wel verwacht dat de uitbreiding subtieler en kleinschaliger
gedetailleerd zal worden om recht te doen aan de positie van het gebouw
in het fijnmazige netwerk van straten en grachten.

bestaand raadhuisplein

raadhuis

Raadhuisplaats

architectonische spelregels
typologie

‘modern raadhuis’

ritme en schaal

solitair object

plastiek

minimaal; geen uitkragingen van meer dan 1 m

materiaal

natuursteen / kunststeen beplating

kleur en textuur

wit glad, eventueel Incidenteel toevoeging van
andere kleuren

plint

plint transparant

dakrand

recht, geen bijzonder accent

accenten

torentjes, huldigingsbalkon

openbare ruimte

gebakken steen van gevel tot gevel
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S ch r i j v e r s p a r k
Schrijverspark
Het Schrijverspark vormt de groene zoom langs het plangebied. Het stadhuis staat als sterk solitair gebouw, markant in dit parklandschap. Groen
en water vormen sterker als op dit moment de coulissen van dit gebouw.
Het gebouw vormt op die manier het symbool voor Veenendaal als groenste stad. De structuur van de bestaande parkstrook met gras, solitaire
bomen en talud zal tot aan het gebouw worden doorgetrokken.
De gebouwen aan de rand van het park op de kop van het halfopen bouwblok zijn een eerste aanzet van de centrumrand. Ze hebben het karakter
van deftige huizen aan het park.

Schrijverspark

Schrijverspark bestaand

architectonische spelregels
typologie

‘statige parkvillas’

ritme en schaal

grote eenheden 10-15 m
geen herhaling maar individualiteit

plastiek

erkerachtige uitkragingen niet meer dan 1 m

materiaal

metselwerk ingrote diversiteit en detailering
rustige klassieke gevelopbouw met ramen

kleur en textuur

metselwerk in diverse kleuren
(maximaal 2 kleuren per travee)
verschillen in textuur stenen en soorten voegwerk

plint

sterke plint, trappen naar voordeur

dakrand

per kopblok individueel oplossen

accenten

entree passage, erkers, torentjes ed op de hoeken.

openbare ruimte

gras met bomen en struiken

groen

parkstrook met gras en bomen

impressie Schrijverspark
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