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�. Inleiding
Aanleiding en doel

De realisatie van de eerste deelprojecten van het 
Masterplan II is aanstaande. Het moment om stil 
te staan bij de gewenste ruimtelijke functionele 
structuur (RFS) in Veenendaal-Centrum en meer 
in het bijzonder de invulling van de commerciële 
ruimtes binnen het project Brouwerspoort. 

In deze RFS wordt eerst ingegaan op de functionele 
hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijk functionele 
structuur van Brouwerspoort en de positie van 
Brouwerspoort binnen het centrum van Veenendaal. 
Vervolgens wordt voor een aantal te onderscheiden 
deelgebieden een beschrijving gemaakt van de 
positionering van dit gebied binnen het project 
Brouwerspoort. Hierbij wordt voor elk van de 
deelgebieden ook een globaal programma in m2 per 
functie, een indicatieve branchering en aanvullende 
randvoorwaarden en aandachtspunten voor de 
verdere uitwerking weergegeven. Deze indicatieve 
branchering biedt de diverse ontwikkelaars van 
de deelgebieden een basis voor een concreet 
brancheringspatroon. 

De Ruimtelijke Functionele Structuurvisie is een 
actualisatie en verdere verdiepingsslag van het 
functiepatroon uit Masterplan II. Daarnaast vormt 
het indicatief  brancheringspatroon de basis, het 
toetsingskader, voor de in te stellen branche(sele
ctie)adviescommissie (de zogenaamde “BAC”). Bij 
de verdere uitwerking door een ontwikkelaar van de 

deelgebieden en vervolgens de commerciële invulling 
van de verschillende units in een deelgebied, zal de 
betreffende ontwikkelaar haar planuitwerkingen en 
voorstellen voor invulling moeten voorleggen aan 
de genoemde in te stellen BAC. 

In aanvulling op de RFS zijn  twee notities geschreven 
met richtlijnen voor de ontwikkelaars en toekomstige 
ondernemers. De notitie “Brouwerspoort, visie op 
horeca”en de notitie “Brouwerspoort, aanvullende 
richtlijnen beeldkwaliteit”.  
Tezamen met de RFS, de Welstandsnota en het 
vigerende (economische) beleid van de gemeente, 
vormen deze twee notities “het speelveld” 
waarbinnen ontwikkelaars en toekomstige huurders 
en kopers moeten opereren. Dit vigerende beleid 
en de genoemde notities vormen tevens het 
toetsingskader waaraan supervisor, gemeente 
en BAC de planuitwerkingen en voorstellen voor 
invulling zullen toetsen. 
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Analyse huidige centrum

Veenendaal is een heel sterk regionaal koopcentrum, 
door de consument hoog gewaardeerd. De afgelopen 
decennia is voortdurend geïnvesteerd in het 
centrum met o.a. de Scheepjeshof  en de Corridor, 
waardoor het winkelaanbod verder is uitgebreid. 
Veenendaal ontwikkelt zich stapsgewijs van een 
langgerekt lint ingesloten door (textiel)fabrieken, 
tot een volwaardig centrum met (binnen)stedelijke 
kwaliteiten. Per saldo heeft dit een aantrekkelijk 
kernwinkelgebied opgeleverd met een sterke 
regionale verzorgingsfunctie. Toch is het centrum 
niet af  en zijn onder meer de volgende lacunes en 
aandachtspunten te constateren en te benoemen:
1. De lintbebouwing heeft tot een langgerekte 

structuur geleid, waarbij een aantrekkelijk 
winkelcircuit maar deels gerealiseerd  is. De 
winkelcircuits in het huidige centrum sluiten 
onvoldoende op elkaar aan: “er kunnen nog 
te weinig winkelrondjes gelopen worden”.

2. De oostkant van het centrum draagt nog 
sterk de erfenis van de fabrieksterreinen. 
Goed voor veel parkeerplaatsen, maar dat 
zorgt niet voor een aantrekkelijke stedelijke 
uitstraling en kwaliteit.

3. Er is in Veenendaal nog relatief  veel 
aantrekkelijk winkelaanbod in de schil van 
het centrum of  zelfs buiten het centrum 
van Veenendaal aanwezig. Dit komt een 
compact en compleet kernwinkelgebied 
niet ten goede. Verplaatsing naar en 
concentratie van dit aanbod in het centrum 
is wenselijk.

4. De consument vindt het aanbod in 
bepaalde branches nog niet uitgebreid 
genoeg en enige bekende, sterke ketens en 
meer hoogwaardige zaken worden gemist. 
Aanvulling en uitbreiding in bepaalde 
segmenten is gewenst.
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Brouwerspoort kan leemtes invullen

De belangrijkste doelstelling vanuit de economische 
invalshoek voor het project Brouwerspoort is: 
“een optimale invulling, branchering van het 
commercieel aanbod in Brouwerspoort, een 
goede aantakking op het bestaande centrum om 
daarmee synergie te creëren en het functioneren 
van het gehele centrum van Veenendaal op een 
hoger peil te tillen” (Masterplan II). Er wordt een 
totaal pakket van functies gerealiseerd die het 
centrum tot een multifunctioneel en aantrekkelijk 
winkel- en verblijfsgebied maakt. Een plek waar het 
levendig en gezellig is en waar altijd wat te doen 
is. Brouwerspoort biedt in dat kader ruimte voor 
invulling van genoemde leemtes:

Ad. 1. Van lintstructuur naar aantrekkelijk 
winkelcircuit
Met de Brouwersgracht en de Nard van Kreelpoort 
worden nieuwe winkelcircuits gemaakt, die het de 
consument mogelijk maken rondjes in het centrum 
te lopen. Vooral aan de noordkant wordt het aanbod 
uitgebreid en beter aangetakt op de zuidkant van 
het centrum, waardoor  ook een beter evenwicht 
tussen noord en zuid ontstaat.

Ad 2. Het afmaken van de oostkant van het centrum
Brouwerpoort als geheel wordt een aantrekkelijk 
stuk echte binnenstad met een hoogwaardige 
binnenstedelijke kwaliteit in architectuur en 
openbare ruimten. Een grote stap voorwaarts 
ten opzichte van de kwaliteit van de huidige 

parkeervelden en openbare ruimte. We creëren nu 
een stedelijke kwaliteit waar ondernemers willen 
investeren.

Ad 3. Mogelijkheden voor concentratie van 
winkelaanbod in het centrum
Brouwerpoort biedt ondernemers elders uit 
Veenendaal ruimte zich in het centrum te vestigen 
en zichzelf  te verbeteren, maar daarmee ook 
het hele centrum te versterken. Het biedt ruimte 
voor concentratie om daarmee een compact en 
comfortabel kernwinkelgebied te realiseren.

Ad 4. Verbreding en verdieping van het winkelaanbod
Brouwerspoort biedt ruimte aan nieuwe 
winkelformules en trekkers die toegevoegde waarde 
hebben voor de aantrekkingskracht van het gehele 
centrum van Veenendaal op de consument.
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de omvang 
en kwaliteit van Brouwerspoort   voor de nodige 
impact op het hele centrum zullen zorgen, 
zowel functioneel als ruimtelijk. Hiermee zal het 
centrum van Veenendaal als geheel aan kwaliteit 
en aantrekkingskracht winnen. Dat is gewenst 
om de sterke regionale positie van Veenendaal te 
handhaven, c.q. te versterken. Brouwerspoort biedt 
ondernemers mogelijkheden om zich kwalitatief  
te verbeteren. Enerzijds geldt dat voor reeds 
gevestigde ondernemers die kunnen verplaatsen en 
uitbreiden. Anderzijds geldt dat voor nieuwvestigers 
van buiten Veenendaal. Dit levert een meerwaarde 
op voor het gehele centrum.
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2.	 Ruimtelijk-functionele	hoofdstructuur	
Brouwerspoort	en	centrum
Het centrum van Veenendaal is weergegeven in 
een overzichtskaart van het huidige centrum 
van Veenendaal. In deze kaart is de langgerekte 
structuur van het centrum zichtbaar, waarbij de 
Hoofdstraat de centrale as is. Aan deze centrale 
as zijn een tweetal winkellobben opgehangen: 
de Corridor/Passage aan de zuidzijde en de 
Scheepjeshof  aan de noordzijde. Een aantal 
aanloopstraten, waarvan de Zandstraat en de Prins 
Bernhardlaan de belangrijkste zijn, lopen naar het 
centrum toe. 

In de twee kaartjes zijn het huidige hoofdwinkelcircuit 
en het toekomstige (hoofd)winkelcircuit, na 
realisatie van Brouwerspoort, gevisualiseerd. 
Brouwerspoort is opgebouwd uit een centrale 
as, de Brouwersgracht, die als aantrekkelijke 
stadsstraat moet gaan functioneren en daarnaast 
de pleinen (Raadhuisplein, Kees Stipplein, 
Thoomesplein, Zwaaiplein) langs de route met 
elkaar verbindt. Aan de oostkant ligt de tweede as, 
de Wolweg, als verkeersstraat de ontsluitingsroute 
voor Brouwerspoort en de toegangsweg tot 
alle belangrijke nieuwe parkeerconcentraties. 
Tussen beide assen liggen de bouwprojecten voor 
centrumvoorzieningen en centrumwoningen. 

De Brouwersgracht vormt het zwaartepunt van 
het winkelgebied Brouwerspoort. Vanuit dit hart 
vertakt het winkelgebied zich naar het noorden tot 
het Zwaaiplein. Via de Nard van Kreelpoort krijgt 
het gebied aansluiting op de Hoofdstraat. Langs de 
Brouwersgracht takt het winkelgebied in zuidelijke 
richting aan op een nieuw te maken, aantrekkelijke 
entree van de Corridor. Op die manier ontstaat 

een winkelcircuit in het centrum in de vorm van 
een acht, waardoor de consument grotere of  
kleinere winkelrondjes kan lopen, hetgeen veel 
consumenten aanspreekt. De route noordzijde 
Brouwersgracht, Zwaaiplein, Hoogstraat is een 
extra route die verbinding van de noordzijde van het 
centrum met Brouwerspoort en het zuidelijk deel 
van het centrum verbetert. Tezamen met de forse 
uitbreiding van de parkeercapaciteit in de noord-
oosthoek van het centrum zorgt dit voor een impuls 
aan de noordzijde van het centrum, waardoor 
centrum Veenendaal evenwichtiger wordt.

Detailhandel:	 “Voldoende	 kritische	 massa”	 en	
trekkers

Brouwerspoort dient een aantrekkelijk winkelmilieu 
te krijgen, waarin (Veenendaalse) ondernemers 
graag investeren. Het accent ligt op een kwalitatieve 
versterking van vooral het non-food aanbod in het 
centrum. Uit diverse onderzoeken (o.a. Ruimtelijk 
Economische Structuurvisie en Commerciële Visie, 
BRO) is naar voren gekomen, dat in Veenendaal 
ondermeer behoefte is aan toevoeging van 
aanbod:  
	 ten behoeve van recreatief  winkelen;
	 in het wat hogere marktsegment;
	 in merkenformules;
	 en in branches als (hoogwaardige)mode, sport, 

spel, boeken, media, huishoudelijke en luxe 
artikelen.
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Gestreefd wordt naar het creëren van een 
aantrekkelijk winkelmilieu, aanvullend op de 
Hoofdstraat. Deze straat blijft fungeren als centrale 
winkelstraat. In Brouwerspoort wordt gestreefd 
naar een herkenbare clustering en profilering, met 
in eerste instantie een mix van formules gericht op:  
boeken, media, sport, speelgoed, interieur, lifestyle, 
mode, accessoires, curiosa en kleinschalige 
speciaalzaken. Formules die het gebied aantrekkelijk 
maken voor recreatief  winkelende consumenten, 
zodat de hoofdroute (Brouwersgracht, Nard van 
Kreelpoort) van Brouwerspoort onderdeel wordt 
van “het nieuwe winkelrondje” in het centrum van 
Veenendaal.

Voldoende kritische massa is van belang om 
trekkracht binnen Brouwerspoort te genereren en 
te zorgen voor doorstroming tussen Corridor en 
Hoofdstraat, via de route Brouwersgracht -Nard van 
Kreelpoort. Hiertoe dienen binnen de beschreven 
hoofdstructuur op enkele cruciale locaties een 
trekker of  cluster van (sub-)trekkers te worden 
gerealiseerd teneinde de consumentenstromen op 
gang te brengen en houden (zie kaartje): 
	 Aan de Brouwersgracht ter hoogte van de 

kop van het Kees Stipplein is een mix van 
groot- en kleinschalige units, zodat trekker(s) 
kunnen worden geaccommodeerd en ruimte 
wordt gecreëerd voor speciaalzaken om het 
zwaartepunt te completeren.

	 Een trekker of  cluster van (sub-)trekkers aan 
de Brouwersgracht ter hoogte van de entree 
van de Corridor om dit punt in de winkelroute 
herkenbaar te maken, te accentueren en een 
soort “stepping stone” te vormen tussen de 

trekkers: V&D en de voornoemde kop van het 
Kees Stipplein. 

	 Ook de noordelijke kop van het Thoomesplein 
(locatie Boers) is een cruciaal punt. Deze locatie 
ligt in het zicht voor consumenten die vanuit de 
Corridor de Brouwersgracht op lopen. Door dit 
punt te markeren (bijvoorbeeld door inpassing 
sub-trekker en markante architectuur) wordt de 
consument op dit punt extra geattendeerd op 
de mogelijke wijziging van de looproute (linksaf  
over Thoomesplein via Nard van Kreelpoort 
naar Hoofdstraat).

	 Een (sub)trekker in de Nard van Kreelpoort 
op de hoek met de Hoofdstraat, om de entree 
van Brouwerspoort vanaf  de Hoofdstraat te 
accentueren. 

Tussen de Hoofdstraat en het Kees Stipplein 
zijn speciaalzaken in kleinere en middelgrote 
units voorzien. De hele winkelroute binnen de 
hoofdwinkelstructuur van Brouwerspoort (Corridor 
– Brouwersgracht – Thoomesplein – Nard van 
Kreelpoort – Hoofdstraat) is tweezijdig bewinkeld. 
Specifiek voor de Nard van Kreelpoort wordt gemikt 
op bijzondere speciaalzaken. En eenuitnodigende 
ruime entree aan de Hoofdstraat is gewenst, waarbij 
zoveel mogelijk zicht dient te worden gecreëerd op 
het gebied erachter (Thoomesplein). Daarnaast 
zou het goed zijn wanneer in de nabijheid van de 
entree vanaf  de Hoofdstraat een (sub)trekker zou 
worden gevestigd, teneinde de entree nog beter te 
accentueren. 
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Het huidige relatief  grote aantal lokale en 
regionale ondernemers wordt gezien als één van 
de sterke punten van Veenendaal-centrum. Ook in 
Brouwerspoort wordt nadrukkelijk gestreefd naar 
het vestigen van lokale en regionale ondernemers. 
Bij het inpassen van landelijke filiaalbedrijven wordt 
kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde voor 
het totale centrum. Dit is het geval bij de inpassing 
van nieuwe formules en bij de verdieping van het 
aanbod in specifieke branches (vooral sport, spel, 
boeken, media, huishoudelijke en luxe artikelen).

Horeca,	cultuur	en	uitgaansfuncties

De culturele en uitgaansfuncties worden rond het 
Kees Stipplein geconcentreerd, wat overdag en ’s 
avonds tot gezellige drukte leidt. Cultuurcluster 
I (bouwproject 3 en 4) bestaat uit de bibliotheek 
met aanverwante functies en daarnaast wordt 
het historisch museum (Klein Veenloo) hier onder 
gebracht. In Cultuurcluster II (bouwproject 11) 
komen de muziekschool, de volksuniversiteit en een 
stadsbioscoop. De bioscoop wil ook een theater-
café exploiteren. Dit biedt een toegevoegde waarde 
voor het uitgaan. De (avond)horeca concentreert 
zich vooral rond het Kees Stipplein en is daar 
ondersteunend aan de cultuur en het uitgaan, inclusief  
terrassen en (wellicht) een openluchtpodium op het 
plein. Het gaat om dag- en avondhoreca en zowel 
(uitgaans)café’s als eetgelegenheden (restaurant, 
eetcafé, lunchroom).  Deze  clustering van horeca 

en uitgaansfuncties geven het  Kees Stipplein een 
sterk publiekgenererend vermogen en maken het 
tot een trekker binnen Brouwerspoort.

Daghoreca (met terras) is op een aantal plaatsen 
denkbaar en wenselijk ter ondersteuning van de 
winkelbeleving in Brouwerspoort: rond de entree 
naar de Corridor aan de Brouwersgracht, aan het 
Raadhuisplein (o.a. la Place),  op het Zwaaiplein 
(eventueel te combineren met een toeristische 
functie) en aan het Thoomesplein. Zoals in de 
inleiding aangegeven wordt in een separatenotitie 
nader ingegaan op de visie op horeca in het 
project Brouwerspoort (“Brouwerspoort, visie op 
horeca”). 

Kantoren	en	dienstverlening
De dienstverlening bestaat enerzijds uit (grotere) 
kantoorgebruikers zoals banken, gemeentelijke 
diensten, e.d. te concentreren rond het Raadhuisplein 
en Suikervat; anderzijds uit kleinschalige, 
publiekgerichte dienstverlening langs het zuidelijk 
deel van de Brouwersgracht, in de plint van de 
woonblokken, mogelijk afgewisseld met een enkele 
winkel of  horecagelegenheid, om het karakter van 
stadsstraat te versterken. Daarnaast zijn er aan 
de Wolweg mogelijkheden voor kantoorruimte en 
dienstverlening. Helemaal aan de noordzijde van 
het plangebied komt een medisch centrum met 
een apotheek. 
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3.	 Indicatief	programma-	en	
brancheringsvoorstel
In hoofdstuk 2 is enerzijds de toegevoegde waarde 
van het totale project Brouwerspoort voor het 
centrum van Veenendaal belicht. Anderzijds is 
ingegaan op de ruimtelijk-functionele hoofdstructuur 
binnen het project voor detailhandel, horeca en 
dienstverlening. Nu wordt verder ingezoomd op 
het project Brouwerspoort, waarbij het project in 
een aantal thematische clusters is ingedeeld. Voor 
elk van deze clusters of  deelgebieden wordt een 
indicatief  programma- en brancheringsvoorstel 
gedaan. De indeling in clusters of  themagebieden 
wordt in bijgevoegde kaart gevisualiseerd.

Voor elk van de onderscheiden deelgebieden worden 
de volgende aspecten beschreven:
	 Typologie/thema: positionering van het 

deelgebied binnen Brouwerspoort. 
	 Programma: korte beschrijving van het beoogde 

functionele  programma; wat is wenselijk en 
wat (zeker) niet.

	 Indicatie metrage: een indicatie van het toe te 
voegen programma naar functies uitgesplitst.

	 Aandachtspunten: de aandachtspunten en 
uitgangspunten die bij de nadere uitwerking 
niet vergeten moeten worden.

	 Randvoorwaarden: de randvoorwaarden en eisen 
waaraan bij de nadere uitwerking moet worden 
voldaan.  

Ten aanzien van het laatste aspect wordt een 
onderscheid gemaakt tussen (locatie)specifieke 
randvoorwaarden die per deelgebied worden 
beschreven en enkele algemene randvoorwaarden 
die voor elk deelgebied worden gehanteerd, te 
weten:

	 Binnen elk deelgebied moet minimaal 20% 
van het aantal units door lokale ondernemers 
worden ingevuld.  

	 De bij de deelgebieden genoemde metrages 
voor winkelruimte zijn limitatief. Er is echter 
één mogelijkheid voor een uitzondering op 
deze regel. Eerder is aangegeven, dat wordt 
gestreefd naar concentratie van het non-food 
aanbod gericht op recreatief  en vergelijkend 
winkelen in het centrum. Dit betekent dat een 
overschrijding van het voor het deelgebied 
vastgestelde metrage bij een verplaatsing 
van winkelaanbod van buiten het centrum 
naar Brouwerspoort onder voorwaarden 
bespreekbaar is. Deze voorwaarden zijn: 
- De verplaatsing van een formule moet leiden 

tot een meerwaarde voor de aanbodstructuur 
in het centrum (toegevoegde waarde);

- Op de “oude locatie” moet de 
detailhandelsbestemming gewijzigd 
worden in een andere bestemming, zodat 
het detailhandelsmetrage op deze plek aan 
de voorraad onttrokken wordt. 

- Voorstellen van ontwikkelaars om van deze 
procedure gebruik te maken worden aan 
de Branches(selectie)adviescommissie 
voorgelegd. Wanneer deze positief  oordeelt, 
wordt dit voorstel met het BAC-advies aan 
het college voorgelegd met het verzoek 
vrijstelling te verlenen. 



Brouwerspoort18



Ruimtelijk Functionele Structuurvisie Brouwerspoort 19

	 Vanzelfsprekend moeten alle ondernemers 
in Brouwerspoort zich, net als andere 
Veenendaalse ondernemers, committeren aan 
het vigerend gemeentelijke beleid ten aanzien 
van onder meer horeca- en winkelopeningstijden, 
bevoorradingstijden, etc.   

	 Er is  een “afsprakenkader” gemaakt met 
voor geheel Brouwerspoort geldende heldere, 
bindende afspraken over de toepassing 
van reclame-uitingen en het uitstallings- en 
terrassenbeleid. Deze afspraken zijn verwoord 
in de notitie “Brouwerspoort, aanvullende 
richtlijnen beeldkwaliteit”. 

	 De in de kaartbeelden met stippellijnen 
weergegeven indeling in units is indicatief  
(grotere of  kleinere units zijn bij de uitwerking 
mogelijk).

Achtereenvolgens worden nu de volgende 
deelgebieden beschreven (zie kaartbeeld): 
A) Brouwersgracht-noord en Zwaaiplein e.o. 

(bouwprojecten 1, 2 en 5);
B) Kees Stipplein (bouwprojecten 2, 4 en 11);
C) Thoomesplein (bouwprojecten 5, 6 en 10);
D) Doorsteek Nard van Kreelpoort 

(bouwprojecten 7, 8 en 9);
E) Brouwersgracht-midden (noord en zuid, de 

bouwprojecten 10, 11, 12 en 14);
F) Brouwersgracht-zuid en Raadhuisplein 

(bouwprojecten 13, 15, 16 en 17);
G) Wolweg-noord (bouwprojecten 3, 4, 11 en 

12);
H) Wolweg-zuid (bouwprojecten 13, 16 en 

17). 
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 Ad A. Brouwersgracht noord en Zwaaiplein e.o. 
(bouwprojecten 1, 2 en 5)
Typologie/thema:
Conform de visie in het Masterplan II maakt dit deel van de Brouwersgracht op korte termijn nog geen 
onderdeel uit van het beoogde toekomstige hoofdwinkelcircuit. De verbinding tussen de Hoogstraat via het 
Zwaaiplein met het Kees Stipplein en Brouwersgracht is een secundaire consumenten looproute. Wanneer 
er meer marktruimte voor winkels ontstaat, komt dit deel van Brouwerspoort het eerst voor verdere 
“verwinkeling” in aanmerking. In eerste instantie is dit gebied, mede door de belangrijke bronpunten 
(Scheepjeshofgarage en Zwaaipleingarage), het begin- en eindpunt voor het centrumbezoek voor veel 
consumenten. 

Programma: 
Aan oostzijde van de gracht primair dienstverlening en een enkele winkelunit (in bouwproject 2). Aan 
westzijde van de gracht de zij-entree van de juwelier en enkele commerciële units in het bouwproject Boers/
van Maanen (bouwproject 5) die zich oriënteren op de Brouwersgracht. In dit deel van de Brouwerspoort 
ligt de nadruk voor de nabije toekomst op dienstverlening. 

Indicatie metrage: 
	 Ca. 200-300 m2 ruimte voor dienstverlening in oostzijde bouwproject 5.
	 Ca. 100-200 m2 reguliere winkelruimte en ca. 1..300 m2 dienstverlening in bouwproject 2. 
	 Op het Zwaaiplein wordt in bouwproject 1 gedacht aan een (dag)horeca-functie (bijv. bijzonder 

restaurant) met bij voorkeur een toeristisch-recreatieve uitstraling (ca. 100-200 m2).

Randvoorwaarden:
	 Voldoende units en entrees aan de Brouwersgracht: 2 à 3 in bouwproject 5 en 3 à 4 in bouwproject 

2.

Aandachtspunten:
	 Oversteekbaarheid gracht (is één brug voldoende) .
	 Zorg voor zoveel mogelijk aaneengesloten commercieel front.
	 De oostzijde van de Brouwersgracht is ook onderdeel van de bevoorradingsroute (afspraken over 

venstertijden, aandacht voor een voldoende breed profiel). 
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