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Veense Ommetjes
7 DOOr het centrum
Deze wandeling is een uitgave van Werkgroep Veense Ommetjes in
samenwerking met Stadswinkel VVV- Veenendaal.

Start- en eindpunt.
De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein in Veenendaal.
Afstand en tijd. Kaartje en gpx-route.
Drie km en ongeveer een uur. De nummers op
het kaartje verwijzen naar de tekst. Voor de gpx-route: zie de
info onder het kaartje.

Veens Ommetje 7. Door het Centrum
C

Voor
routebeschrijvingen:
Voor gpx-routes en
routebeschrijvingen:

maart 2022

Stadswinkel-VVV, Kees Stipplein, Veenendaal,
0318-591138.
www.wandelzoekpagina.nl/veense.ommetjes

Voor informatie,
opmerkingen en tips:

veense.ommetjes@gmail.com

Coördinatie, inhoud en
controle:

Werkgroep Veense Ommetjes.

Samenvatting.
U wandelt door straten die doen herinneren aan het
industriële verleden. Het meeste daarvan is verdwenen, maar
daarvoor in de plaats heeft Veenendaal een groot
winkelbestand beschikbaar voor de wijde regio.
Toegankelijkheid.
De gehele route is verhard. Het wandelen is voor eigen risico.
Afkortingen.
LA= linksaf, RA=rechtsaf, RD=rechtdoor.

Routebeschrijving.
1. De Cultuurfabriek uitlopen.
2. Rechtdoor, Kees Stipplein oversteken.
3. Bruggetje over en direct RA gaan (Brouwersgracht).
Kees Stip (1913-2001) is in Veenendaal geboren. Hij is bekend geraakt
vanwege zijn lichtvoetige gedichtjes met woordspelingen. Zie de wanden
in de Cultuurfabriek.

4. Einde Brouwersgracht, op het Zwaaiplein, LA Hoogstraat in.
Veenendaal lag voorheen verbonden met kanalen uit vier windstreken.
Deze kanalen waren gegraven om het land te ontwateren en turf te
vervoeren. Het Zwaaiplein werd één van de knooppunten voor het
transport over water.

10 Steek de rotonde over en wandel RA over het trottoir van
de Zandstraat.
11 Eerste weg LA inslaan, Kostverloren.
Een poging om hier een kanaal te graven mislukte, zodoende verloren
de aandeelhouders de kost. Rechts ziet u een Marokkaanse Moskee
(nr. 23), die zich had gevestigd in een voormalig sigarenfabriekje.
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U kunt het parkje even bezoeken. Toen er vanaf 1829 niet meer bij de
Oude Kerk begraven mocht worden, kocht de gemeente deze grond. Zie
infobord.
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6. Voor het hek van de firma Carbogen Amcis LA.
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Op de bult of belt, waar in de 17e eeuw een standerdmolen stond,
is in 1911 deze 'Nieuwe Molen' gebouwd. Zaterdagochtend zijn er
o.a. allerlei meelsoorten te koop.

8. Eerste voetgangersstraat LA, de Oranjestraat, tussen een
blok huisjes en een parkje.
De huisjes zijn hier ca. 1895 geplaatst voor de arbeiders van de
Veenendaalsche Stoomspinnerij en –Weverij. Deze in 1861
gestichte V.S.W.-fabriek strekte zich uit vanaf deze huisjes tot aan
het eind van de oude begraafplaats. Indien u verder wandelt zult u
die plek na 700 m. bereiken

9. U passeert na 250m de ingang van een parkeergarage en
loopt door tot een rotonde.
Naast de ingang van het gebouw met de pilaren ziet u een ingemetselde
tegel die aan de VSW–fabriek herinnert.

Oude kerk links passeren en driekwart eromheen lopen.
Dit is het oudste gebouw in Veenendaal, in 1566 als Katholieke Kerk
ingewijd met de bedoeling om de veenarbeiders geestelijk onderdak te
bieden. Het staat op één van de hoogste plekken binnen de gemeente.

Dit bedrijf levert producten aan de farmaceutische en voedselindustrie
o.a. vitamine D.

7. Na 250m de brede asfaltweg oversteken en RD, de
Nieuweweg ingaan.

De asfaltweg oversteken en de Achterkerkstraat inlopen.
Na het oversteken kunt u vaststellen dat u aan het eind gekomen bent
van het grote fabrieksterrein van de genoemde V.S.W.-fabriek. In 1979
ging de firma failliet.

5. Na 100m RA, vlak vóór winkelcentrum De Scheepjeshof.
Deze naam herinnert aan de Scheepjeswolfabriek, die tot 1989 op deze
plek heeft gestaan.

Aan het eind van de oude begraafplaats LA buigen.
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Daal LA in het parkje af, op de splitsing links aanhouden.
Op het fietspad LA, langs zijkant van een grote villa.
Deze 'villa' was tot 1982 de directiewoning en het administratiekantoor
van de vroegere Frisia Wolspinnerij.
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Direct na de villa LA de Hoofdstraat in wandelen.
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Neem na 400 m. de afslag naar rechts en loop onder de
Bernard van Kreelpoort door.
Deze poort is ontstaan door een herenhuis uit 1906 te verbouwen. De
poort is vernoemd naar de architect van dit huis. De poort staat naar
achteren geplaatst omdat de woning vroeger een voortuin bezat.
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Wandel rechtuit tot u weer bij het startpunt de
'Cultuurfabriek' aankomt.

