
Beste bewoner, 

De afgelopen maanden zijn, in opdracht van 
Patrimonium woonservice, de woningen aan de 
Dennenlaan/Sparrenlaan gesloopt. We kunnen ons 
voorstellen dat dit niet onopgemerkt aan u is voorbij 
gegaan. En dat u enige overlast heeft ervaren. Onze 
excuses daarvoor.

Op de leeggekomen grond wil Patrimonium maximaal 
70 appartementen en 70 parkeerplaatsen op eigen 
terrein terugbouwen. Architect ‘ZAAK VAN NN’ heeft 
hiervoor een ontwerp gemaakt. Tijdens het maken van 
de nieuwbouwplannen had Patrimonium regelmatig 
overleg met de gemeente Veenendaal. Ook was er 
contact met belangenvereniging Taxalantus en de 
Chr. Basisschool De Ceder. Het plan voldoet nu aan 
de regels voor gebouwen en openbare ruimte die 
de gemeenteraad heeft vastgesteld (de ruimtelijke 
en programmatische kaders). En, kunnen wij de 
nieuwbouwplannen aan de omgeving laten zien. 

In deze flyer vindt u informatie over de nieuwbouw, 
het terrein eromheen en de planning. Eind oktober 
organiseren wij een inloopbijeenkomst. Dan lichten 
wij de plannen verder toe en horen we graag uw 
mening en uw ideeën.

NIEUWBOUWPLANNEN 
DENNENLAAN SPARRENLAAN
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Wat zijn de nieuwbouwplannen?  
• Maximaal 70 appartementen:

- verdeeld over twee woongebouwen met twee 
   woonlagen en een schuine kap; 
- klein en groot: 43 m2 tot ongeveer 80 m2;
-geschikt voor verschillende gezinssamenstellingen;
- sociale huur.

• Maximaal 70 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
• Fietsenstalling onderin het gebouw. 
• Gasloos en BENG (Bijna Energie Neutraal 

Gebouw). Daarmee voldoet de nieuwbouw aan 
de nieuwste eisen: goed geïsoleerd, zonnepanelen 
op het dak, warmtepomp voor verwarming en 
warm water, energiezuinig ventilatiesysteem. 

• Beeldkwaliteit voldoet aan de ruimtelijke en 
programmatische kaders die de gemeenteraad 
heeft vastgesteld:
- de nieuwbouw sluit aan op de bestaande   
   bebouwing langs de Dennenlaan;
- de nieuwe woningen hebben een schuine kap, 
  zoals de oorspronkelijke gebouwen dat ook    
   hadden;
- de woningen langs de Sparrenlaan / Boslaan / 
   Coniferenlaan krijgen een plat dak.
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Hoe richten we het terrein in? 

Waarmee houden we rekening?

• Verkeer: de parkeerterreinen liggen achter de 
woongebouwen en krijgen een in- en uitgang aan 
de Coniferenlaan en de Sparrenlaan.

• Groen: we plaatsen bomen en groen terug. 
• Afval: de afvalinzameling vindt plaats via een 

ondergrondse container. 

• Straatbeeld dat past in de Dennenlaan: 
- voorgevels bestaan uit twee woonlagen met
   een schuine kap met dakpannen;
- gevels van baksteen;
- dakkapellen van zink;
-   goot op dezelfde hoogte als de gebouwen 
  die er stonden;
- er stonden vier bouwblokken. Die komen 
  er nu ook weer.

• Verminderen parkeerdruk in de buurt: 
er komen maximaal 70 parkeerplaatsen 
op eigen terrein. 

• Minder verkeer bij de basisschool: uitrit 
parkeerterrein op de Coniferenlaan en op 
de Sparrenlaan.

• Geen kliko’s op straat: afvalinzameling via 
ondergrondse container.

• Privacy woningen erachter: achtermuren zijn 
gedeeltelijk blind. Geen terrassen en balkons 
aan de achterzijde.

• Leefbaarheid en milieu: er komen bomen en 
groen rondom de woongebouwen en op het 
achterterrein. Het groenonderhoud van het 
achterterrein komt in beheer van Patrimonium. 

• Verduurzaming: de woningen worden gasloos 
en BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). 
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www.nieuwbouwdennenlaan.nl

Meer informatie en contact
Kijk op www.nieuwbouwdennenlaan.nl;
daar staat ook een overzicht met veelgestelde 
vragen

Gebiedsregisseur Esther Goudberg
T    0318 – 55 79 54 (ma-vr: 9.00–17.00 uur)

E    e.goudberg@patrimonium.nl

Oktober 2021

Deze flyer is met zorg samengesteld. Aan de inhoud 
en de tekeningen kunt u geen rechten ontlenen. 

Wat is de planning?
• Inloopbijeenkomst 28 oktober 2021

• Start procedure ruimtelijke ordening:

zo spoedig mogelijk

• Afgeven omgevingsvergunning: 

laatste kwartaal 2022

• Verwachte start bouw: 

eerste kwartaal 2023

Impressie binnenhof


