
LABORATORIUM AQUAPARK VEENDAM

ENTREE VAN BERESTEYN VEENDAM

ENTREE VAN BERESTEYN MUSEUMPLEIN VEENDAM

STATIONSPARK VEENDAM

BLANKENSTEINKADE VEENDAM

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTHAVENSTRAAT VEENDAM

MINUUTKAART BENEDEN DWARSDIEP KIBBELGAARN VEENDAMRK VEENDAM

©LIBAU ©LIBAU

©VAN WESTREENEN

©1LIBAU

©TJADE TIMMER ARCHITECT

©19 HET ATELIER ARCHITECTEN

©LIBAU

V E E N D A M   C I J F E R S  &  R E S U L T A T E N  2 0 1 8



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie en 

cultureel erfgoed in de gemeente 

Veendam en is vertegenwoordigd in 

de gemeentelijke erfgoedcommissie. 

Deze kaart geeft een beeld van onze 

inzet in 2018.

 

ARCHEOLOGISCH 

BUREAUONDERZOEK 

BENEDEN DWARSDIEP 

Het plan voor de verkoop en 

mogelijke herontwikkeling van een 

perceel aan het Beneden Dwarsdiep 

leidde tot de vraag aan Libau om de 

kans op archeologische resten in beeld 

te brengen. Het plangebied ligt in het 

noorden van Veendam, in het beekdal 

van de Oude Ae. Veendam kende in 

de 19de eeuw drie bebouwingsclusters 

en dit gebied ligt in het meest 

noordelijke hiervan. De locatie is pas 

sinds de late 18de of vroege 19de 

eeuw bewoond. De huidige woning 

is omstreeks 1925 gebouwd, ten 

oosten van een eerdere woning. 

De funderingsresten van de oude 

woning zijn toentertijd waarschijnlijk 

volledig opgeruimd. Omdat er geen 

waardevolle, intacte archeologische 

resten meer worden verwacht, was 

verder archeologisch onderzoek niet 

nodig.

NIEUWE ENTREE VAN 

BERESTEYN

De locatie van het cultuurcentrum 

stelt eisen aan een ontwerp voor een 

nieuwe entree. Het eerste ontwerp 

dat hiervoor werd ingediend, ging uit 

van een nieuwe vierkante tochtsluis 

die met een luifel met de bestaande 

ronde gevel werd verbonden. De 

commissie vond dat hierdoor een 

rommelig beeld ontstond en stelde 

voor om niet iets toe te voegen aan 

de bebouwing maar het bestaande, 

gebogen deel aan de voorkant van 

het cultuurcentrum te vergroten. 

Hoewel de welstandsnota steenachtige 

gevelmaterialen voorschrijft en zij 

twijfelde over de duurzaamheid ervan 

op deze plek, ging de commissie 

akkoord met de keuze voor houten 

gevelbekleding. De bijzondere vorm en 

positie van de entree maken namelijk 

dat deze niet concurreert met de 

rest van de gevel. De commissie had 

bovendien waardering voor het idee 

om het hout als een uitnodiging van 

buiten naar binnen te laten gaan. 

NIEUWBOUW BESCHERMD 

STADSGEZICHT 

Volgens de welstandscommissie 

kan vervangende nieuwbouw 

in het beschermd stadsgezicht 

Tusschendiepen heel goed leiden 

tot kwaliteitsverbetering op deze 

plek. De keuze van de ontwerper 

om aansluiting te zoeken bij de 

omringende historische stijl, vond 

zij wat dit betreft een legitieme. De 

aansluiting kwam wat haar betreft in 

de ontwerpkeuzes echter niet goed 

uit de verf. De commissie adviseerde 

om consequente keuzes te maken en 

keek, samen met de ontwerper, naar 

de omringende bebouwing teneinde 

hier inspiratie uit te halen voor een 

kwalitatief hoogwaardig ontwerp dat 

past in deze waardevolle omgeving.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 138 behandelingen, 

waarvan 50 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 19

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 
welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Veendam in 2018 

als volgt samengesteld:

• F.H.K. Wiersma, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren MArch, architect    

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect  

U I T G E L I C H T 

Veendam: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIES

• Het besluit om op begraafplaats 

‘Buitenwoelhof’ een crematorium 

te realiseren, leidde tot het plan 

om de aula uit te breiden en het 

crematorium achter het bestaande 

‘verandagebouw’ te plaatsen. De aula 

heeft een helder ontwerpconcept: 

zeshoekige massieve gebouwen met 

gevels in metselwerk en afgeronde 

tussenruimtes met gebogen 

puigevels. In het nieuwe voorstel 

wordt deze basisindeling wel 

gevolgd, maar worden de elementen 

anders uitgevoerd. De commissie 

adviseerde om de bestaande 

uitgangspunten aan te houden zodat 

de samenhang behouden blijft. Zij 

adviseerde daarnaast om de nieuwe 

overkapping voor de auto los van 

het gebouw, als een onderdeel van 

de tuin, te ontwerpen.  

Het crematorium wordt via een 

tussenlid met het verandagebouw 

verbonden. De welstandscommissie 

constateerde dat er een serieuze 

poging was gedaan om de stijl 

van het bestaande gebouw over 

te nemen. De wijze waarop het 

tussenlid was vormgegeven, paste 

daar wat haar betreft echter niet 

goed bij. De commissie adviseerde 

om dit meer ondergeschikt te 

maken en ervoor te zorgen dat de 

samenhang behouden blijft. 
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