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6 vrijstaande woningen INDIGO
8 twee-onder-een-kapwoningen CAPRI
27 rij- en hoekwoningen PETROL
4 seniorenwoningen NAVY

blauw-veenendaal.nl

Bouwnummers  
van links naar rechts: 

33, 32 en 31
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Steen: grijs lever — Dakpan: mat antraciet
Steen: grijs lever — Dakpan: mat grijs
Steen: naturel mangaan — Dakpan: mat grijs
Steen: zand genuanceerd kolen — Dakpan: mat antraciet

Woningtypes – Kleuren steen en dakpan

Situatie Blauw! in Veenendaal-oost
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De wooneilanden 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. Aan de zuidrand van Veenderij ligt Blauw!. Een heerlijke woon-
plek, 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.
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aan de zuidrand van Veenderij

A50

A12

A15

A50

A325

A30

A1

A28

UTRECHT

HILVERSUM

APELDOORN

AMERSFOORT

ARNHEM

A27

A2

Utrechtse
Heuvelrug

Barneveld

Wageningen

Ede

Nationaal Park
De Hoge Veluwe

Veenendaal

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.

Recreatie en sport dichtbij
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 Blauw! maar een paar 
minuten fietsen door rustige wijken. Opgroeiende kinderen kunnen op de fiets naar 
voetbal, hockey of tennis.

4 Veenendaal, centraal in Nederland, vlak bij Utrecht en Arnhem

4 10 minuten fietsen naar het centrum

4 Natuur van de Utrechtse Heuvelrug op 15 minuten fietsen

4 Kindvriendelijke omgeving in groene wijk

4 Station Veenendaal-De Klomp op 5 minuten fietsen
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Natuur om de hoek
Veenendaal-oost is perfect voor liefhebbers 
van de natuur. Blauw! ligt op loopafstand  
van De Groene Grens, de natuurlijke zone  
die Veenendaal scheidt van Ede. 

Veenendaal centrum: 
10 minuten fietsen
Veenendaal heeft een levendig stadshart, met de fiets  
nog geen 10 minuten vanuit Blauw!. Daar vind je leuke 
winkels, een theater en allerlei andere voorzieningen.



aan de zuidrand van Veenderij

Samen ontwikkelen 
volgens LATEI
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 Blauw! ontwikkeld. De woningen zijn mede tot 
stand gekomen op basis van de uitkomsten van 
de enquête en 2 online workshops. 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.

Milieuvriendelijke warmte en koeling: DEVO
De huizen in Veenendaal-oost zijn gasloos en daarmee klaar voor de toekomst. In Blauw! wordt 
je woning duurzaam verwarmd en gekoeld via een collectief energiesysteem. Dit gebeurt vanuit 
het energiehuis. Warmte en koude worden opgeslagen in de bodem en met warmtepompen en 
een warmtekrachtcentrale via ondergrondse leidingen bij jou thuisgebracht. 

DEVO staat voor Duurzame Energie Veenendaal-oost en is de energieleverancier die dit verzorgt 
tot in de meterkast. Jouw eigen verwarmingssysteem wordt hierop aangesloten. Omdat de 
woning gasloos is, neemt de CO

2
-uitstoot af. Daarnaast kun je je vloer niet alleen verwarmen  

in de winter, maar ook koelen in de zomer, waardoor je het hele jaar comfortabel woont.
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zonnepanelen
De woningen van Blauw! krijgen veel meer zonnepanelen dan men gewend is 
in Veenendaal-oost. De rijwoningen krijgen minimaal 6 zonnepanelen en de  
vrijstaande woningen minimaal 14 zonnepanelen. Ook hebben deze moderne  
zonnepanelen een hogere opbrengst. Dit om de woningen zo energiezuinig  
mogelijk te maken en de maandlasten te verlagen. Het aantal zonnepanelen  
wordt nog definitief berekend per woning.



aan de zuidrand van Veenderij

indigo
6 vrijstaande woningen

De zeer ruime vrijstaande woningen INDIGO staan op een grote kavel en liggen aan 
of nabij het water. Op de tweede verdieping heb je een grote vrij in te delen ruimte  
voor bijvoorbeeld een werkplek aan huis. Naast een garage zijn er 2 parkeerplekken 
op eigen terrein. Een uitbouw, erker en dakkapel behoren tot de mogelijkheden.
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Steen: grijs lever — Dakpan: mat antraciet
Steen: grijs lever — Dakpan: mat grijs
Steen: naturel mangaan — Dakpan: mat grijs
Steen: zand genuanceerd kolen — Dakpan: mat antraciet

Woningtypes – Kleuren steen en dakpan

Kaveloppervlakte  
506 m2 t/m 620 m2
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indigo
Vrijstaande woningen

Bouwnummers: 1, 2 (gespiegeld), 7 (sp), 8 (sp), 30 (sp) en 31 (sp)
Beukmaat: 6.60 meter
Woonoppervlakte: ca. 178 m²
Kaveloppervlakte: 506 m² t/m 620 m²

Basisindeling:
4 Woonkamer met open keuken. Hal en toilet
4 3 slaapkamers en badkamer, separaat toilet
4  Vrij in te delen zolderverdieping met techniek 

en aansluiting voor wasmachine en droger
4 Tuin grenzend aan water, groen of straat (30 km zone)
4 Garage
4 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Opties:
4 Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
4 Erker 10 m2 
4 Dakkapel
4 Isoleren van de garage

begane grond

Woonoppervlakte:
circa 178 m2
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eerste verdieping tweede verdieping
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indigo

Voorgevel Linkerzijgevel RechterzijgevelAchtergevel

Rechterzijgevel Achtergevel VoorgevelLinkerzijgevel

Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel

Bouwnummer 2

Bouwnummer 7

Bouwnummer 1

Gevelaanzichten Indigo vrijstaande woningen
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indigo

Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel

Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel

Voorgevel Linkerzijgevel RechterzijgevelAchtergevel

Bouwnummer 8

Bouwnummer 30

Bouwnummer 31
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capri
8 twee-onder-een-kapwoningen

De mooie twee-onder-een-kapwoningen CAPRI staan op een ruime kavel nabij water  
en groen. Bijzonder is dat de woningen met de lage goot dieper zijn dan de woningen 
met de hoge goot. Deze woning heeft hierdoor standaard een diepere woonkamer.  
Het woonoppervlak van alle twee-onder-een-kapwoningen is gelijk, ca. 149 m².  
Naast een garage zijn er 2 parkeerplekken op eigen terrein. Een uitbouw en  
dakkapel behoren tot de mogelijkheden.
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Steen: grijs lever — Dakpan: mat antraciet
Steen: grijs lever — Dakpan: mat grijs
Steen: naturel mangaan — Dakpan: mat grijs
Steen: zand genuanceerd kolen — Dakpan: mat antraciet

Woningtypes – Kleuren steen en dakpan

Kaveloppervlakte  
349 m2 t/m 386 m2
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capri
Twee-onder-een-kapwoningen

Bouwnummers: 25 en 29
Bouwnummers gespiegeld: 26 en 32
Beukmaat: 6.00 meter
Woonoppervlakte: ca. 149 m²
Kaveloppervlakte: 349 m² t/m 350 m²

Basisindeling:
4 Woonkamer met open keuken. Hal en toilet
4 3 slaapkamers, badkamer, separaat toilet
4  Vrij in te delen zolderverdieping met techniek  

en aansluiting voor wasmachine en droger
4 Garage
4 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Opties:
4 Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
4 Dakkapel
4 Isoleren van de garage

begane grond

Plattegrond langskap 
met lage goot  
en dakkapel

Woonkamer is  
1.5 meter dieper  

dan die van de woning  
met dwarskap.
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tweede 
verdieping

dakkapel 1e verdieping

eerste 
verdieping
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capri
Twee-onder-een-kapwoningen

Bouwnummers: 24 en 28
Bouwnummers gespiegeld: 27 en 33 
Beukmaat: 6.00 meter
Woonoppervlakte: ca. 149 m² 
Kaveloppervlakte: 350 m² t/m 386 m²

Basisindeling:
4 Woonkamer met open keuken. Hal en toilet 
4 3 slaapkamers, badkamer, separaat toilet 
4  Vrij in te delen zolderverdieping met techniek 

en aansluiting voor wasmachine en droger 
4 Garage
4 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Opties:
4 Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
4 Dakkapel
4 Isoleren van de garage

begane grond

Plattegrond dwarskap 
met hoge goot
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eerste verdieping tweede verdieping



aan de zuidrand van Veenderijcapri
25

27

24

26

24

26

25

27

25

27

24

26

Gevelaanzichten Capri twee-onder-een-kapwoningen

Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel

Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel
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Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel
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capri
8 twee-onder-een-kapwoningen
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Woonoppervlakte:
circa 149 m2
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petrol
27 rij- en hoekwoningen

De rij- en hoekwoningen PETROL zijn door hun diversiteit zowel prachtig als uniek  
en liggen nabij water en groen. Deze woningen hebben een beukmaat van 5.10 meter, 
5.40 meter of 5.70 meter. Op de tweede verdieping is een vrij in te delen ruimte  
voor bijvoorbeeld een werkplek aan huis. Een uitbouw en dakkapel behoren tot  
de mogelijkheden.
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Steen: grijs lever — Dakpan: mat antraciet
Steen: grijs lever — Dakpan: mat grijs
Steen: naturel mangaan — Dakpan: mat grijs
Steen: zand genuanceerd kolen — Dakpan: mat antraciet

Woningtypes – Kleuren steen en dakpan

Blok 1
Bouwnummers  

van links naar rechts: 
15, 14, 13, 12,  
11, 10 en 9
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petrol
Rij- en hoekwoningen

Bouwnummers: 9 en 16
Bouwnummers gespiegeld: 23 en 45
Beukmaat: 5.70 meter
Woonoppervlakte: ca. 126 m²
Kaveloppervlakte: 199 m² t/m 221 m²

Basisindeling:
4 Woonkamer met open keuken. Hal en toilet
4 3 slaapkamers, badkamer met toilet
4  Vrij in te delen zolderverdieping met techniek 

en aansluiting voor wasmachine en droger
4 Berging

Opties:
4 Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
4 Dakkapel

Hoekwoning. 
Beukmaat 
5.70 meter

begane grond

petrol
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eerste verdieping tweede verdieping

petrol
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Blok 2
Bouwnummers  

van links naar rechts: 
23, 22, 21, 20, 19,  

18, 17 en 16

petrol
27 rij- en hoekwoningen
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petrol
Rij- en hoekwoningen

Bouwnummers: 10, 14, 18, 20, 22, 34 en 40
Bouwnummers gespiegeld: 15, 17, 19, 21 en 39
Beukmaat: 5.40 meter
Woonoppervlakte: ca. 107 m² t/m ca. 112 m²
Kaveloppervlakte: 118 m² t/m 159 m²

Basisindeling:
4 Woonkamer met open keuken. Hal en toilet
4 3 slaapkamers, badkamer met toilet
4  Vrij in te delen zolderverdieping met techniek 

en aansluiting voor wasmachine en droger
4 Berging

Opties:
4 Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
4 Dakkapel

Tussenwoning. 
Beukmaat 
5.40 meter begane grond

petrol
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eerste verdieping tweede verdieping

petrol
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petrol
27 rij- en hoekwoningen
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Blok 2
Bouwnummers  

van links naar rechts: 
23, 22, 21, 20, 19,  

18, 17 en 16
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petrol
Rij- en hoekwoningen

Bouwnummers: 11, 13, 35, 37, 41, 42 en 44
Bouwnummers gespiegeld: 12, 36, 38 en 43
Beukmaat: 5.10 meter
Woonoppervlakte: ca. 105 m²
Kaveloppervlakte: 121 m² t/m 122 m²

Basisindeling:
4 Woonkamer met open keuken. Hal en toilet
4 3 slaapkamers, badkamer met toilet
4  Vrij in te delen zolderverdieping met techniek 

en aansluiting voor wasmachine en droger
4 Berging

Opties:
4 Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
4 Dakkapel

Tussenwoning. 
Beukmaat 
5.10 meter begane grond

petrol
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eerste verdieping tweede verdieping

petrol
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petrol
27 rij- en hoekwoningen
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Blok 3 en 4
Bouwnummers  

van links naar rechts: 
42, 41, 40, 39, 38,  
37, 36, 35 en 34
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Gevelaanzichten Petrol rij- en hoekwoningen

Blok 1
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Achtergevel Linkerzijgevel
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Achtergevel Linkerzijgevel
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Blok 3

Blok 4

Voorgevel Rechterzijgevel

Voorgevel Rechterzijgevel
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navy
4 seniorenwoningen

De seniorenwoningen NAVY staan op een ruime kavel en liggen nabij water en groen. 
Op de begane grond is alles aanwezig voor comfortabel wonen. Woonkamer, keuken, 
slaapkamer, badkamer, toilet, aansluitingen voor wasmachine en droger. Op de eerste 
verdieping bevinden zich 2 vrij in te delen ruimtes. Er zijn 2 parkeerplekken  
op eigen terrein. Een uitbouw en extra dakkapel behoren tot de mogelijkheden.
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Steen: grijs lever — Dakpan: mat antraciet
Steen: grijs lever — Dakpan: mat grijs
Steen: naturel mangaan — Dakpan: mat grijs
Steen: zand genuanceerd kolen — Dakpan: mat antraciet

Woningtypes – Kleuren steen en dakpan

Kaveloppervlakte  
283 m2 t/m 325 m2
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navy
Seniorenwoningen

Bouwnummers: 3 en 5
Bouwnummers gespiegeld: 4 en 6
Woonoppervlakte: ca. 119 m²
Kaveloppervlakte: 283 m² t/m 325 m²

Basisindeling:
4  Woonkamer met open keuken. Slaapkamer, badkamer, 

hal, toilet. Berging met techniek en aansluiting 
voor wasmachine en droger

4 2 vrij in te delen ruimtes op de verdieping
4 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Opties:
4 Uitbouw van 1.20 of 2.40 meter
4 Dakkapel aan achterzijde

navy
Woonoppervlakte 

ca. 119 m2

begane grond
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eerste verdieping (dakkapel bnr. 3 en 5) dak voorzijde rechter woning (dakkapel bnr. 4 en 6)
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Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel

Voorgevel Rechterzijgevel LinkerzijgevelAchtergevel

3
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4

6

3

5

4

6

3

5

Gevelaanzichten Navy seniorenwoningen
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De woningen van Blauw! zijn ontworpen door Boxxis, een architectenbureau  
uit Barneveld, met 7 medewerkers plus 1 interieurontwerpster. Wij spraken met 
de eigenaar en hoofdarchitect, Wijnand Thomassen.

“Dit was een interessante opdracht, omdat we een nieuwbouwwijk hebben mogen ontwerpen 
met, zoals wij zeggen, ‘een dorpse korrel’. Het moest aanvoelen alsof het een in de loop  
der tijd gegroeide wijk was. In de opdracht was sprake van minimaal 3 tinten voor de 
gevels, minimaal 2 kapvormen en de hoofdkleuren geel, zand en zalm. Bovendien was  
de Welstandscommissie gecharmeerd van de houtaccenten in een eerder gebouwde wijk,  
dus ook dat hebben we meegenomen, met 2 tinten hout: naturel en zwart antraciet.

“  Na gesprekken met toekomstige 
bewoners hebben we nog verschillende 
punten in het ontwerp aangepast.”

Wijnand Thomassen, architect van Blauw!
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De constante in deze wijk is variatie. Wat je met name 
ziet, is dat de kappen in 2 richtingen staan: langskappen 
en dwarskappen. Ook bij de rijwoningen zie je vaak  
een kap dwars op de voorgevel. Verder hebben we  
variatie aangebracht in de gevels en de goothoogten,  
en ook verschillende vormen dakgoten gebruikt. Door 
daarnaast te variëren met kozijnkleuren, vormen van  
metselwerk en de kleuren van de voordeuren zien  
bouwkundig identieke woontypen er toch heel anders uit. 
Geen woning of rij is hetzelfde!

We hadden nog niet eerder met de ontwikkelaar LATEI 
gewerkt, maar dat is prima bevallen. Het zijn mensen  
die van aanpakken houden. Voor ons was het interessant 
om in een vroeg stadium al contact te hebben met  
mogelijke toekomstige bewoners. Dat kennen wij natuurlijk 
van onze particuliere opdrachten, maar niet bij zo’n groot 
nieuwbouwproject. Al waren de workshops nu online in 
plaats van in een zaaltje, je krijgt toch gevoel voor de 
woonbehoeften. Na die gesprekken hebben we nog  
verschillende dingen aangepast. In eerste instantie waren 
de kleuren lichter gepland, maar veel mensen vonden 
klassieke, donkere kleuren toch mooier. Om die reden  

zijn de kleuren aangepast naar zand genuanceerd kolen, 
naturel mangaan en grijs lever. Een andere opvallende 
aanpassing is dat uit de gesprekken de behoefte aan  
seniorenwoningen naar voren kwam. Dus hebben we 
in overleg met LATEI een aantal huizen vervangen door 

woningen met een slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. Op de verdieping is er de mogelijkheid  
voor het realiseren van 2 slaapkamers. Deze woningen  
zijn overigens heel fraai geworden. Door de 2 kaprichtin-
gen en een asymmetrisch geplaatste dakkapel lijken  
deze seniorenwoningen net vrijstaande jaren 30 villa’s.

Al met al zijn we er goed in geslaagd om een authentieke 
dorpse sfeer te creëren. Het is absoluut geen standaard 
nieuwbouwwijk geworden, en hier gaan mensen straks 
met heel veel plezier wonen!” 3

“ Voor ons was het interessant om in een 
vroeg stadium al contact te hebben met 
mogelijke toekomstige bewoners.”

architectuur
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kleurschema's

KLEURSTELLING 1
Rijwoningen BNR: 12, 13, 20, 21, 34, 35, 41, 42
Twee-onder-een-kapwoningen BNR: 24, 25
Seniorenwoningen BNR: 5, 6
Vrijstaande woningen BNR: geen

Onderdeel Type Kleur 
metselwerk Hoornbloem wasserstrich WF grijs/lever extra bont 
voeg traditioneel gevoegd donker grijs 
houten geveldelen Dumowood semi-transparant natuurlijk bruin 
hellend dak Nibra OVH H-10 mat zwart engobe (239)
kozijnen hout grijs
ramen hout grijs
entreedeur hout raam rond bruin
deuren hout grijs

KLEURSTELLING 2
Rijwoningen BNR: 9, 16, 17, 45
Twee-onder-een-kapwoningen BNR: 32, 33
Seniorenwoningen BNR: geen
Vrijstaande woningen BNR: 1, 31

Onderdeel Type Kleur 
metselwerk Hoornbloem wasserstrich WF grijs/lever extra bont 
voeg traditioneel gevoegd donker grijs 
houten geveldelen Dumowood semi-transparant natuurlijk bruin
hellend dak Nibra OVH H-10 blauw gesmoord (144)
kozijnen hout zwart/bruin
ramen hout  zwart/bruin
entreedeur hout raam rechthoek in midden  zwart/bruin
deuren hout zwart/bruin

Kleurschema’s Blauw!
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kleurschema's

KLEURSTELLING 3
Rijwoningen BNR: 10, 11, 18, 19, 36, 37, 39, 40
Twee-onder-een-kapwoningen BNR: 26, 27
Seniorenwoningen BNR: 3, 4
Vrijstaande woningen BNR: 7, 30

Onderdeel Type Kleur 
metselwerk Maas wasserstrich WF naturel mangaan
voeg traditioneel gevoegd donker grijs
houten geveldelen Dumowood signaal zwart
hellend dak Nibra OVH H-10 blauw gesmoord (144)
kozijnen hout wit
ramen hout wit
entreedeur hout raam rechthoek uit midden zwartgrijs
deuren hout wit

KLEURSTELLING 4
Rijwoningen BNR: 14, 15, 22, 23, 38, 43, 44
Twee-onder-een-kapwoningen BNR: 28, 29
Seniorenwoningen BNR: geen
Vrijstaande woningen BNR: 2, 8

Onderdeel Type Kleur 
metselwerk 1581ek wasserstrich WF zand genuanceerd kolen
voeg traditioneel gevoegd donker grijs 
houten geveldelen Dumowood signaal zwart
hellend dak Nibra OVH H-10 mat zwart engobe (239)
kozijnen hout wit
ramen hout wit
entreedeur hout raam rechthoek in midden wit
deuren hout wit
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Ditters Makelaars
Einsteinstraat 50, Veenendaal
T: 0318 529 968
E: nieuwbouw@ditters.nl

Van Schuppen Makelaars
Kerkewijk 55, Veenendaal
T: 0318 519 157
E: info@vanschuppenmakelaars.nl

Verkoop en informatie

blauw-veenendaal.nl

Ontwikkeling: Ontwerp:

Disclaimer
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 Blauw! Veenendaal.
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