
 

 

De Veense Poort 

 

De Veense Poort, Veenendaal. 

Aan de 1e Melmseweg in Veenendaal, vlakbij Grote Beer en de Rondweg-West, ontwikkelt Timpaan in 

samenwerking met Veense Poort Vastgoed B.V. 160 grondgebonden woningen en appartementen. Veense Poort 

Vastgoed B.V. is een samenwerking tussen AGT Vastgoed B.V. uit Ede en Van der Vorm Vastgoed B.V. uit 

Rotterdam. 

Het plangebied wordt gekenmerkt door verschillen in schaal en dynamiek. Aan de randen raakt het gebied 

verschillende sferen; de rust van de groene west- en zuidzijde, de Rondweg-West en het historische lint 

Nieuweweg. De eerste fase van De Veense Poort zal uit circa 90 woningen bestaan. 

De locatie 

Kleine zandruggen, opduikingen in het veen zijn bepalend geweest voor de eerste wegen waarlangs Veenendaal 

ontwikkeld is. Het lint de Nieuweweg, aan de oostzijde van het plangebied, is nog steeds een belangrijk 

structuurelement in het stedelijk gebied van Veenendaal. De belangrijkste karakteristiek van de radiale linten is 

het doorgaande karakter van het centrum tot in het buitengebied. 

Tegenwoordig wordt het gebied gekenmerkt door de goede ontsluiting naar de binnenstad van Veenendaal 

enerzijds, en de snelle interregionale verbinding door de nabijheid van de A12 anderzijds. De wijk komt midden in 

een levendig gebied in Veenendaal, met winkels, restaurants en gemengde bedrijven aan onder andere de 

Nieuweweg. 

Stedenbouw en architectuur 

De Nieuweweg is de scheiding tussen twee verkavelingsrichtingen. Ten oosten van de weg is de 

verkavelingsrichting oost west gericht. Ten westen van de weg is de verkavelingsrichting noord zuid. Nieuwbouw 

zal, vanaf de Nieuweweg gezien, verscholen achter de lintbebouwing liggen. De noordzijde van het plangebied 

grenst aan de bovengenoemde Rondweg-West, één van de belangrijkste wegen van Veenendaal. De Rondweg-

West wordt gekenmerkt door een breed profiel en een groen karakter. De brede bermen zijn voorzien van 

verspreid opgaand groen. Door deze ‘groene sluier’ zal de achterliggende bebouwing nauwelijks zichtbaar. 

Fase 1 van de Veense Poort zal uit circa 90 woningen bestaan: circa 46 Timpaan Verandawoningen® en circa 42 

appartementen. 



De Verandawoning is een compacte maar toch zeer complete woning van hoge kwaliteit, en met minimaal 75 

vierkante meter gebruiksoppervlak en 2 slaapkamers. Daarnaast zullen deze woningen worden gebouwd in 

verschillende configuraties, waardoor de doelgroepen uiteenlopend zullen zijn. Aan de Noordelijke rand van het 

plangebied worden er verschillende appartementen ontwikkeld, met oppervlaktes van circa 55m2, 75m2 en 

100m2. 

Stand van zaken 

Timpaan is bezig met de voorbereiding van de verkoop van het project. In februari 2015 was er tijdens een 

inspraakavond de gelegenheid voor de geïnteresseerden om hun wensen voor wat betreft de indelingen van de 

plattegronden voor de appartementen en woningen kenbaar te maken. Naar verwachting start de voorverkoop en 

-verhuur na de zomervakantie van 2015. 

Timpaan 

 


