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In le id ing

In 2001 is Soeters Van Eldonk Ponec architecten uitgenodigd door 
de gemeente Veenendaal en de direct betrokken marktpartijen HBG-
Vastgoed en Vesteda om een nieuw Masterplan te maken voor het Cen-
trumgebied Oost. Er is bij de ontwikkeling van het nieuwe Masterplan 
gekozen voor een open plan proces waarbij bestuurders, raadsleden, 
marktpartijen, ambtenaren, eigenaren, vertegenwoordigers uit diverse 
belangengroeperingen en burgers betrokken zijn bij de planvorming. Er 
is ook gekozen voor een stapsgewijze werkwijze om uiteindelijk tot dit 
Definitief  Masterplan II te komen.
De eerste stap in het proces vormde de fase van analyse. In die eerste 
fase is geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het 
plangebied in al haar facetten. Daarnaast zijn ook het oude Masterplan 
en het daaruit voorkomende Centrumplan geanalyseerd. De resultaten 
van deze fase zijn bestuurlijk gepresenteerd en breed besproken in een 
eerste ateliersessie met de klankbordgroep. Een en ander heeft geleid 
tot de notitie; ’Veenendaal, Masterplan Centrumgebied Oost, Deel 1, 
Analyse’. Deze notitie is als het startdocument gehanteerd voor het 
ontwerp van het nieuwe Masterplan II. 
In mei 2002 is Deel 2 in het proces de notitie: ‘Masterplan II, 1e con-
cept & optimalisering’ afgerond en gepresenteerd in de gemeenteraad. 
In het boekwerk werd de stand opgemaakt van dat moment. Het eerste 
concept Masterplan II wordt in zijn ruimtelijke opbouw geschetst en er 
wordt ingegaan op verschillende aspecten van het plan, vergelijkbaar 
met de analysefase. Daarnaast zijn alle commentaren, zorgen en onmo-
gelijkheden zoals deze zijn verwoord door de marktpartijen, diverse 
betrokkenen en de verschillende werkgroepen opgenomen en worden er 
op detailniveau oplossingen gesuggereerd. Ook zijn in de notitie ruimte-
lijke en financiële planoptimaliseringen voorgesteld om niet alleen een 
aantrekkelijk maar ook een betaalbaar Masterplan II voor het gebied 
Centrum-Oost te realiseren.

Voor u ligt nu Deel 3 in de serie: het definitief  Masterplan II. De verdere 
optimalisaties en verfijningen van de afgelopen maanden hebben inmid-
dels geleid tot een breed gedragen en financieel haalbaar Masterplan. 
In de notitie wordt opnieuw breed ingegaan op de aspecten van het 
plan. Daarnaast wordt de architectonische kwaliteit van het plan expli-
ciet beschreven in het Beeldkwaliteitsplan.

Dat het gebied Centrum Oost inmiddels een plek gekregen heeft in het 
hart van de Veenendaler bleek onlangs weer bij de grote toestroom van 
geïnteresseerden bij de georganiseerde stadswandelingen. De enthousi-
aste reacties op het plan sterkte ons opnieuw in het vertrouwen dat we 
niet alleen een plan voor maar vooral ook van de Veenendalers maken.

Soeters Van Eldonk Ponec architecten

november 2002

Jos van Eldonk
Marc Engels
Berend Hoffmann
Indira Zuljevic
Jos Rhemrev
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Masterp lan  I I

Bij de ontwikkeling van het Masterplan is gezocht naar een aantal struc-
turerende stedebouwkundige elementen die niet alleen als drager voor 
het plan kunnen fungeren maar die ook op een logische manier ont-
staan vanuit de gegevenheden van de locatie. Een aantal thema’s zijn 
bepalend geweest voor de ruimtelijke opzet van het definitieve plan: 
Water, niet alleen als historische verwijzing maar ook vanuit eigentijds 
watermanagement;
Het wonen als belangrijke sfeerbepaler van het gebied; De Bibliotheek, 
het Raadhuis en de Hollandia Wol fabrieken als markante gebouwen; 
Een kloppend hart in het nieuwe plangebied in de vorm van een Cul-
tuurplein; Een belangrijke openbare verbinding tussen het plangebied 
en de Hoofdstraat; Een goede en logische aansluiting op de bestaande 
winkelstructuur van Veenendaal; Veel nieuwe openbare parkeerplaatsen 
in het gebied.

Planopzet 
De centrale ader en drager van het plangebied in noord-zuid richting 
vormt de nieuwe ‘Brouwersgracht’. Het is een slingerende gracht die 
het Zwaaiplein met het Raadhuis verbindt. De westzijde van de gracht 
zal specifiek als voetgangersgebied worden ingericht. Een gedeelte van 
de gracht is tweezijdig bewinkeld en zal onderdeel uit gaan maken van 
het hoofd winkelcircuit van Veenendaal. De bestaande passage sluit 
op een vloeiende manier aan op de gracht. In het zuidelijke gedeelte 
van de gracht bevinden zich voornamelijk dienstverlening, kantoren en 
banken. Boven de winkels en dienstverlening wordt langs de hele gracht 
gewoond. Onder de bouwblokken bevinden zich ondergrondse parkeer-
garages.
Een tweede belangrijke ader in noord-zuid richting vormt de ‘Wolweg’, 
langs de gebouwen van de Hollandia Wol fabrieken. Het fabriekscom-
plex bestaat hier uit een grote serie waardevolle historische gevels die 
de groei van het complex illustreren. Doorgaand verkeer is op deze 
straat niet gewenst; wel speelt deze straat een belangrijke rol bij de 
verkeersontsluiting van het gebied en de bereikbaarheid van de parkeer-
voorzieningen.
Het hart van het plangebied ligt aan de noordkant. Hier is het ‘Cultuur-
plein’ gesitueerd met belangrijke centrumfuncties eromheen (biblio-
theek, muziekschool, CWI, theatercafe, daghoreca e.d.). Direct gren-
zend aan het Cultuurplein is het meer parkachtige Kerkplein gesitueerd. 
Op deze plaats is ook de openbare doorsteek gemaakt naar de Hoofd-
straat. Met de positionering van het dubbelplein aan de noordkant van 
het plangebied wordt het evenwicht  hersteld in de centrumopbouw van 
Veenendaal. Met name door de komst van de Corridor was het zwaarte-
punt naar de zuidzijde verplaatst ten koste van het noordelijk deel van 
het centrum.  
Ten zuiden van de Pniëlkerk is door ‘Het Huis van Rijkoompje’ de 
doorsteek naar de Hoofdstraat gesitueerd. Dit bestaande monument, 
dat dichtgetimmerd boven de winkel van Xenos uittorent, zal als een 
soort stadspoort toegang bieden tot de pleinen. De doorsteek krijgt het 
karakter van een smal historisch straatje met kleine winkeltjes. 

Met de bebouwing op het Zwaaiplein wordt op een prominente manier 
het begin van het centrum zichtbaar. Daarnaast vormt het gebouw 
een begeleiding voor de noordelijke winkelroute via de Hoogstraat. De 
‘Brouwersgracht’ krijgt hier als water een duidelijk begin.
Het Raadhuisplein is in de huidige planopzet teruggebracht tot een 
‘Raadhuisplaats’. Een mogelijke uitbreiding van het Raadhuis is hier, 
direct aan het water, voorzien. 
De gemiddelde bouwhoogte van het plangebied bedraagt vier bouwla-
gen op een aantal plaatsen aangevuld met terugliggende penthouses. 
Er is bewust niet gekozen voor hoogbouw in het plangebied. Wel zijn er 
incidenteel, als een soort accenten, hogere en bijzondere elementen 
opgenomen in het plangebied om op een subtiele manier de sky-line 
van het centrum van Veenendaal te verrijken.
Het Schrijverspark is slechts voor een klein deel in de planvorming 
betrokken. In het plan wordt uitgegaan van de sloop van het eerste 
appartementenblok. Het gebied wordt ingevuld met een op het park 
georiënteerd, halfopen bouwblok. De parkstrook wordt verder versterkt 
en uitgebreid tot aan het Raadhuis. 
Het Lantorterrein is, zoals reeds aangegeven in de optimalisering, 
buiten de planopzet gehouden. De verplaatsingskosten van de 
bestaande fabriek bleken dermate hoog dat herontwikkeling van het 
terrein vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort. In de opzet van 
het Masterplan wordt wel geanticipeerd op een ontwikkeling van het 
Lantorterrein op termijn.
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