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Impressie woningtypes Oost en West

Welkom Thuis

Dorps, 
landelijk en 
eigentijds

21 rijwoningen type Oost en West

25 rijwongingen type Best
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• Veenendaal, centraal in Nederland, vlakbij Utrecht en Arnhem 

• 10 minuten fietsen naar het stadscentrum 

• Natuur van de Utrechtse Heuvelrug op 15 minuten fietsen 

• Kindvriendelijke omgeving in groene wijk 

• Station Veenendaal-De Klomp op 15 minuten fietsen

Situatie Thuis

De eilanden van Veenderij
Aan de oostkant van Veenendaal ligt de 
nieuwbouwwijk Veenendaal-oost. Het zuidelijk 
deel, Veenderij, bestaat uit wooneilanden, ruim 
opgezet en omgeven door sloten en brede 
watergangen. En hier, op eiland K in Veenderij, 
komt het project Thuis bestaande uit 46 rij- en 
hoekwoningen.

Een heerlijke woonplek, waar je er zomers op uit 
kan met een fluisterbootje of kano. In de winter 
kun je de schaatsen onderbinden voor een rondje 
door de buurt.

Type West

Type Best

Type Oost

Gevelsteen Bruin

Gevelsteen paars

Gevelsteen roodR
    

B
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Voorzieningen in je eigen wijk
Voor je dagelijkse boodschappen hoef je de 
wijk niet uit. In Buurtstede, het centrale deel 
van Veenendaal-oost, vind je op wandel- of 
fietsafstand onder andere een compleet 
winkelcentrum, diverse basisscholen, cultuur 
en een gezondheidscentrum.

Opgroeiende 
kinderen 
kunnen op 
de fiets naar 
voetbal, 
hockey of 
tennis.

Veenendaal-oost
De Groene Grens is een voormalig agrarisch 
gebied, ingericht voor recreatie, met ruimte 
voor sport en ontspanning, heerlijk fietsen en 
wandelen met of zonder hond. In de buurt 
vind je ook een compleet sportpark. Dit is 
vanaf Thuis maar een paar minuten fietsen 
door rustige wijken. Opgroeiende kinderen 
kunnen op de fiets naar voetbal, hockey of 
tennis.

Fietsen naar het centrum
Veenendaal heeft een levendig 
stadshart, met de fiets nog geen 
10 minuten vanuit Thuis. 
Daar vind je leuke winkels, 
een theater en allerlei andere 
voorzieningen.

Hier ligt het

Natuur om de hoek
Veenendaal-oost is perfect 
voor liefhebbers van 
de natuur. Thuis ligt op 
loopafstand van De Groene 
Grens, de natuurlijke zone die 
Veenendaal scheidt van Ede.

De ijsvogel is een 
van de bijzondere 
bewoners van de 
Groene Grens
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Wonen in een 

ontspannen 

sfeer

Daarom Thuis 
• Dorps karakter 

• Eigentijdse uitstraling 

• Landelijke omgeving en toch alle 
voorzieningen voorhanden 

• Een ontspannen en gezellige sfeer 
waarin je je thuisvoelt  

• Volop diversiteit in de architectuur  

• Veel daglicht in de woningen 

• Groen karakter dankzij pergola’s en 
groene erfafscheidingen  

• Duurzaamheid voorop  

• Ruimte voor planten, dieren en 
biodiversiteit  

• Woningen in verschillende prijsklassen 
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Optimaal 
wooncomfort 
en 
tegelijkertijd 
bijdragen 
aan de 
uitdagingen 
van deze tijd

Duurzaam warm
De energie voor de Thuis-woningen komt 
van een warmtenet in de wijk: Duurzame 
Energievoorziening Veenendaal-oost 
(DEVO). Deze voorziening, gevoed door 
warmtepompen, zorgt voor uitermate 
efficiënte en betrouwbare levering van 
warmte en koeling in jouw woning. 
Heerlijk warm in de winter, lekker koel 
in de zomer. Comfortabel wonen, met 
een aantrekkelijk warmtetarief voor jouw 
warmteverbruik én minder CO2-uitstoot. 
Beter voor het milieu en beter voor jouw 
portemonnee! 

Natuurinclusief
Thuis wordt een aangename 
leefomgeving voor mens én dier. Bij 
de ontwikkeling van deze buurt heeft 
natuurinclusiviteit dan ook veel aandacht 
gekregen. Wat dat concreet betekent? 
Er is in het plan ruimte gemaakt voor 
neststenen om naast jou, ook vogels te 
kunnen huisvesten. Op de daken van 

Thuis is van deze tijd, 
Thuis is duurzaam. 
Omdat dat goed is 
voor iedereen. De 
woningen worden met 
het oog op een lange 
toekomst gebouwd. 
Volgens de BENG-eisen 
(Bijna Energieneutrale 
Gebouwen), volledig 
gasloos en voorzien 
van vloerverwarming 
en zonnepanelen. De 
daken, de gevels, de 
vloeren: allemaal op 
hoogwaardige wijze 
geïsoleerd. Zodat 
bewoners optimaal 
wooncomfort ervaren 
en tegelijkertijd 
bijdragen aan de 
uitdagingen van deze 
tijd. 

de bergingen komt een combinatie van 
sedum en inheemse kruiden. Op een 
aantal plaatsen wordt een pergola aan 
de voorgevel gemaakt die ruimte biedt 
voor klimgroen en er worden groene 
erfafscheidingen geplaatst. Dit is goed 
voor de biodiversiteit en draagt bij aan 
het beperken van de hittestress en 
wateroverlast. Daarnaast helpen wij je 
graag op weg om je tuin duurzaam en 
natuurinclusief in te richten met tips & 
tricks.

De Brink
Ook de groene, landelijke omgeving van 
Thuis draagt volop bij aan de biodiversiteit 
in deze wijk. Natuur in overvloed, ook 
dankzij de weidsheid en weilanden van 
De Groene Grens waar je zo naartoe loopt. 
Midden tussen de woningen van project 
Thuis ligt, voor bouwnummers 46 t/m 
61, een klein gebied genaamd de Brink. 
De gemeente Veenendaal gaat aan dit 
gebied een invulling geven.

Duurzaam én 
comfortabel wonen
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21 rijwoningen 
typen Oost en West

Lekker ruim wonen? Ga voor een 
van deze 21 rijwoningen met een 
beukmaat van 5,40 meter. 

Type Oost heeft een langskap en 
type West heeft een puntgevel. 
De uitstraling is dorps, landelijk én 
eigentijds. 

De woningen zijn divers van karakter 
dankzij wisselende elementen als 
ribbelmetselwerk, verschillende 
kleuren metselwerk, raamtypen, 
luifel en pergola. Desondanks 
vormen de woningen een geheel. 
Er is een balans gezocht tussen 
diversiteit en eenheid.

Type West

Type Oost

Gevelsteen Bruin

Gevelsteen paars

Gevelsteen roodR
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Indeling
De woningen Oost en West tellen drie 
slaapkamers. In de badkamer zijn 
een douche en toilet aanwezig. Ook 
beschikken deze woningen over een 
trapkast. Bij de technische ruimte op 
zolder zit niet alleen een aansluiting voor 
een wasmachine, maar ook voor een 
droger.

Alle rijwoningen beschikken over een 
gangbare en efficiënte indeling. Entree 
aan de voorzijde, in de hal heb je een 
toiletruimte en de trap naar boven, drie 
slaapkamers en daarboven een via een 
vaste trap toegankelijke onbenoemde 
ruimte.

Veel licht
Met veel glas in de gevels, in sommige gevallen 
zelfs tot aan de vloer, zijn dit aangenaam lichte 
woningen. Je kijkt heerlijk uit op je achtertuin, die 
je bereikt via de glazen schuifpui. Daar is ook de 
berging. Parkeren doe je in openbaar gebied; er 
is genoeg plek voor de hele buurt. Het gevoel van 
thuiskomen beleef je hier elke dag weer! 

Het 

gevoel van 

thuiskomen 

beleef je 

hier elke 

dag weer
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Oost, West, 
thuis Best
Rijwoning
Bouwnummers hoekwoningen: 25 (met erker),  

32, 33, 39 (sp), 40, 45 (sp), 46, 50b (sp), 51 (sp) en 61

Bouwnummers tussenwoningen: 27 (sp), 28 (sp),  
29, 31 (sp), 35 (sp), 36 en 37

Beukmaat: 5.40 meter  

Woonoppervlakte: ca. 116 t/m 119 m2

Kaveloppervlakte: ca. 144 t/m 295 m2

Basisindeling:
• Woonkamer met open keuken, hal en toilet
• 3 slaapkamers en badkamer
• Onbenoemde ruimte inclusief techniek en  

aansluiting voor wasmachine en droger
• Berging met sedum-kruidendak

Enkele opties zijn:
• Alternatieve kamerindelingen  

voor de 1e verdieping
• Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
• Dakkapel
• Erker mogelijk bij bouwnummers 39, 51 en 61

*(sp): zelfde indeling maar dan gespiegeld

Begane grond Eeste verdieping Tweede verdieping
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Rijwoning
Bouwnummers: 26, 30 (sp), 34 (sp) en 38

Beukmaat: 5.40 meter  

Woonoppervlakte: ca. 121 m2

Kaveloppervlakte: ca. 146 m2

Basisindeling:
• Woonkamer met open keuken, hal en toilet
• 3 slaapkamers en badkamer
• Onbenoemde ruimte inclusief techniek en  

aansluiting voor wasmachine en droger
• Berging met sedum-kruidendak

Enkele opties zijn:
• Alternatieve kamerindelingen  

voor de 1e verdieping
• Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
• Dakkapel

Oost, West, 
thuis Best

Begane grond Eeste verdieping Tweede verdieping

22

*(sp): zelfde indeling maar dan gespiegeld
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Een dorpse, landelijke en toch 
ook eigentijdse uitstraling waarbij 
de financiële bereikbaarheid 
voorop staat. Kan dat samen-
gaan? Deze 25 rijwoningen Type 
Best (met een beukmaat van 4,80 
meter) van Thuis bewijzen het.

Met die combinatie maken 
we wonen in een gezellige en 
informele sfeer op eiland K 
bereikbaar.

Bepaald geen eenheidsworsten, 
deze rijwoningen. Verschillend 
metselwerk, kleuren, raamtypen, 
luifel en pergola zorgen voor 
diversiteit. Variatie in dorpse, 
landelijke en eigentijdse 
elementen: dat is Thuis.

25 rijwoningen 
type Best

Type Best

Gevelsteen Bruin

Gevelsteen paars

Gevelsteen roodR
    

B
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Indeling
Echt thuis kom je natuurlijk pas als 
je over de drempel van jouw nieuwe 
woning stapt. De entree bestaat 
uit een hal met aan je linkerhand 
het toilet. Loop je door, dan loop je 
de woonkamer in met om de hoek 
de keuken. Via de schuifpui aan de 
achterzijde bereik je de achtertuin, 
die je in lijn met deze nieuwe buurt 
met aandacht voor biodiversiteit en 
klimaatadaptief kunt inrichten. Op 
de berging ligt alvast een groendak 
met sedum en inheemse kruiden. 
Sluit jij aan met de rest van de tuin?

In de woonkamer is een trap die naar 
de bovenverdieping leidt. Daar zijn 
twee slaapkamers. Ook de badkamer 
met douche en toilet is op deze 
verdieping aanwezig. 

Een verdieping hoger bevindt zich 
de zolder, die je kunt inrichten zoals 
jij dat wilt. Een thuiswerkplek, een 
fitnessruimte: je kunt er alle kanten 
mee op!

Financieel bereikbaar
Bij deze 25 rijwoningen staat de 
financiële bereikbaarheid voorop, 
zonder concessies te doen aan 
kwaliteit. En dat zie je ook terug in 
het ontwerp, materiaal en indeling 
van de woningen. Zie jij jezelf hier  
al thuiskomen?

Dorps, landelijk en 
eigentijds, dat is Best
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Oost, West, 
thuis Best

Begane grond Eeste verdieping Tweede verdieping

Rijwoning
Bouwnummers hoekwoningen: 11 en 18 (sp)

Bouwnummers tussenwoningen: 12 (sp), 13, 
14, 15, 16 (sp), 17 (sp), 41, 42 (sp), 43 (sp), 44, 47, 
48, 49, 50a (sp), 52, 53 (sp), 54 (sp), 55, 56, 57, 
58, 59 (sp) en 60 (sp)

Beukmaat: 4.80 meter  

Woonoppervlakte: ca. 103 m2

Kaveloppervlakte: ca. 114 t/m 173 m2

Basisindeling:
• Woonkamer met open keuken, hal en toilet
• 2 slaapkamers en badkamer
• Onbenoemde ruimte inclusief techniek en  

aansluiting voor wasmachine
• Berging met sedum-kruidendak

Enkele opties zijn:
• Alternatieve kamerindelingen  

voor de 1e verdieping
• Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
• Dakkapel

28
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Keuken
De woningen van Thuis worden 
opgeleverd zonder keuken. Wij 
hebben ervoor gekozen om toch 
een keukenleverancier te selecteren 
voor project Thuis. Dit is Eigenhuis 
Keukens in Amersfoort geworden.  
Eigenhuis Keukens is volledig op de 
hoogte van het project en  beschikt 
over alle tekeningen van de woningen. 
Hiermee kunnen zij, samen met jou, 
een keuken samenstellen die geheel 
voldoet aan jouw smaak en wensen 
en die perfect past in jouw nieuwe 
woning. De voor dit project gemaakte 
brochure van Eigenhuis Keukens is te 
vinden op de website van Thuis. Ga 
ook gerust een kijkje nemen bij de 
showroom in Amersfoort. 

Sanitair
Voor de woningen van Thuis 
is sanitair geselecteerd bij 
leverancier Plieger. Vragen jouw 
woonwensen om een andere 
indeling, of een andere stijl dan is 
dat uiteraard geen probleem. In 
de project brochure van Plieger 
staat precies beschreven op welke 
manier je jouw badkamer en 
toiletruimte naar jouw wensen in 
kunt richten. Ook deze brochure is 
te vinden op de website van Thuis. 
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Architect Richard 
van Tiggele steekt 
zijn enthousiasme 
over Thuis niet onder 
stoelen of banken. Er 
is dankzij het werk 
van zijn collega’s bij 
Venster Architekten 
een dorps en gevarieerd 
beeld ontstaan in een 
landelijke omgeving, 
met volop ruimte om te 
spelen, te ontspannen 
en te ontmoeten. 
Daardoor is het hier 
straks heerlijk wonen. 
Van Tiggele weet het 
zeker: ‘Er zijn weinig 
plekken die meer ‘Thuis’ 
voelen dan deze nieuwe 
buurt.’ 

Bij LATEI laten we ons 
bij de ontwikkeling van 
woningen sterk leiden door 
de toekomstige bewoners. Zij 
gaan er immers in wonen en 
genieten van hun leven. Door 
in elke fase van het project 
te blijven overleggen met 
alle betrokkenen, creëren 
we samen een optimale 
leefomgeving voor de 
toekomstige bewoners. Met 
dit uitgangspunt hebben we 
ook de woningen van Thuis 
ontwikkeld. 

De woningen zijn mede 
tot stand gekomen op 
basis van de uitkomsten 
van de enquête en online 
workshop. Hierbij konden 
geïnteresseerden hun 
woonwensen en voorkeuren 
aangeven. Dit leidt als vanzelf 
tot een woningaanbod 
dat aansluit bij de wensen 
en behoeften van de 
toekomstige bewoners.

Het team van Venster Architekten 
voelt zich als een vis in het water in 
Veenendaal-oost. Eerder tekenden 
de architecten van dit bureau al voor 
het ontwerp van Groen!, dat deels 
op hetzelfde wooneiland ligt. Het 
resultaat van die opdracht smaakte 
naar meer en dus zijn ze met alle 
plezier ook voor Thuis aan de slag 
gegaan. 

Van Tiggele noemt Thuis een 
‘ambitieus’ project met ruime 
rijwoningen, waar bij meer dan 
de helft van deze woningen de 
betaalbaarheid voorop stond. ‘Dat 
is goed nieuws voor mensen die 
hiernaar op zoek zijn. De locatie is 
waterrijk en landelijk en krijgt centraal 
een grote groene ruimte waar plek 
komt om te spelen, te ontspannen en 

te ontmoeten.’
De opgave was dankzij de 
gemeentelijke uitgangspunten 
ook nu weer helder: Thuis moest 
een dorpse en landelijke uitstraling 
krijgen, in lijn met het karakter 
van heel Veenderij. ‘Omdat ieder 
eiland een eigen identiteit krijgt, 
heeft de gemeente ook een aantal 
andere spelregels opgesteld, zoals 
de kleur van het metselwerk en 
de nokrichtingen van de daken. 
We hebben daarom een toolbox 
samengesteld, waarin verschillende 
series gevelcomposities, raamtypes 
en een aantal toevoegingen aan de 
voorgevel van het huis zijn ontworpen. 
Door deze te mixen in series van 
panden, ontstaat er een mooie 
afwisseling in het plan, zonder dat de 
samenhang verloren gaat.’

Richard van Tiggele:
SamenSamen
ontwikkelenontwikkelen
Volgens Volgens 
LATEILATEI

‘Weinig plekken die meer 
Thuis voelen dan deze 
nieuwe buurt’ 

Inspiratie 
Voor Thuis bestond het team van 
ontwerpers van Venster Architekten 
uit Edwin Kuipers en Jan Vader. 
Na een aantal brainstorm- en 
schetssessies met LATEI kreeg het 
ontwerp handen en voeten. Van 
Tiggele: ‘Ontwerpen is geen rationeel 
en lineair proces waarin de architect 
helemaal alleen bepaalt hoe iets eruit 
komt te zien, maar een samenspel 
met veel spelers.’

Naar inspiratie hoefden de architecten 
niet lang te zoeken. ‘Wij laten ons 
door van alles inspireren’, vertelt Van 
Tiggele. ‘Dat kan de omgeving van het 
project zijn, het beeldkwaliteitsplan 
of een reis die we hebben gemaakt. 
Al die dingen komen samen op het 
moment dat we aan het schetsen 
gaan. In dit geval keken we goed naar 
het stedenbouwkundig plan: waar 
zit de groene ruimte en hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat die met het 
gevelontwerp meer betrokken wordt 
bij de bewoners? Hoe zorgen we 
voor een goede overgang tussen de 
woning en de openbare ruimte? Wat 
zie je als je door een straat loopt?’

Dorps en gevarieerd 
De uitkomst mag er zijn. Op een 
subtiele manier is Thuis bijzonder, 
vindt Van Tiggele. ‘Bijvoorbeeld 
door de variatie in de woonblokken 
met verspringend metselwerk 
(ribbelmetselwerk), dat voor 
schaduwwerking op de gevel zorgt. 
Maar ook door de pergola’s die de 
mogelijkheid bieden de gevels te 
verzachten met groen. Daarnaast 
hebben de woonblokken veel glas en 
mooie dwarskappen aan de Rondweg 
Oost. In combinatie met de kleine 
en grote luifels en verschillende 
raamtypes en gevelcomposities levert 
dit een dorps en gevarieerd beeld op.’

De materiaalkeuzes dragen daar 
ook aan bij. Als voorbeeld wijst 
Van Tiggele op de handvorm 
metselstenen. ‘Die hebben een beetje 
een grillige structuur, waardoor de 
stenen tot leven komen. Metselwerk 
veroudert vaak mooi en vergt weinig 
onderhoud. Voor de dakpannen 
hebben we keramische pannen 
gekozen, ook al een natuurlijk product 
dat erg duurzaam is en lang mooi 
blijft. Voor de kozijnen en voordeuren 

Architect Richard van Tiggele

hebben we hout gekozen; dit heeft 
een mooie uitstraling die goed bij de 
dorpse architectuur past.’

Ruim opgezet 
De architect ziet het bewoonde 
Thuis al helemaal voor zich. Het 
beeld dat hij schetst is uitnodigend. 
‘Thuis is ruim opgezet rond een 
mooie, centrale en groene plek, met 
veel water in de nabije buurt. Alle 
woningen zijn ruim, grondgebonden 
en hebben een tuin. Ik kan me zo 
voorstellen, als de bewoners hun 
huis hebben ingericht, hun kinderen 
speelkameraadjes hebben gevonden, 
de tuinen een beetje tot bloei komen, 

dat er weinig plekken zijn die meer 
‘Thuis’ voelen dan deze buurt!’

Het resultaat van het ontwerp 
stemt Van Tiggele dan ook meer 
dan tevreden. Hij noemt het een 
teamprestatie om in deze lastige tijd 
met hoge bouwkosten toch mooie 
betaalbare woningen te maken. Als 
straks de woningen er staan, zal ook 
het trotse gevoel volgen. ‘Dat komt 
meestal als ik rondloop in de wijk en 
zie dat er mensen wonen en kinderen 
spelen. Dan weet je weer waarvoor je 
het doet.’
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Verkoop en 
informatie

Van Schuppen Makelaars
Kerkewijk 55, Veenendaal

T: 0318 519 157

E: nieuwbouw@vanschuppenmakelaars.nl

Ditters Makelaars
Einsteinstraat 50, Veenendaal

T: 0318 529 968

E: nieuwbouw@ditters.nl

Ontwikkeling

OntwerpDisclaimer 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure 
opgenomen beeldmateriaal of inrichtingstekeningen van de woningen. 
Deze dienen enkel ter illustratie om je een beeld te geven van het uiterlijk en 
indeling van de woningen.  Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de 
verkoopcontractstukken van de woning(en) van Thuis Veenendaal.

mailto:nieuwbouw%40vanschuppenmakelaars.nl?subject=Project%20Thuis%20Veenendaal
mailto:nieuwbouw%40ditters.nl?subject=Project%20Thuis%20Veenendaal
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