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Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, archeologie en cultureel erfgoed in de gemeente Veendam en is vertegenwoordigd in de gemeentelijke 
erfgoedcommissie. In 2019 adviseerden wij over 126 bouwplannen en gaven wij 7 archeologische adviezen. 
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• Campus Veendam

•  Archeologisch onderzoek Wildervanksterdallen

•  Nieuwbouw woningen Bareveld

•  Versteviging gevels woningen Wildervank

•  Archeologische begeleiding werkzaamheden pleinen

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Campus Veendam
Toevoeging van twee nieuwe schoolgebouwen leidt tot de ontwikkeling van 
een campus aan de Raadsgildenlaan in Veendam. De nieuwe gebouwen 
worden zodanig geplaatst dat ze, samen met de bestaande, een overzichtelijk 
binnenterrein laten ontstaan. De welstandscommissie adviseerde om het 
contrast tussen de gebouwen niet te klein te laten zijn. Een zichtbaar verschil 
geeft ieder gebouw een eigen identiteit en zorgt er ook voor dat deze herkend 
wordt. De commissie adviseerde bovendien om de entree in de frontgevel van 
het brugklasgebouw nadrukkelijker vorm te geven en de zijgevels minder vlak 
en grootschalig te laten lijken. Zij drong erop aan ook aandacht te besteden 
aan de gevel bij de fietsenstalling. Een zorgvuldige gevelcompositie en 
inrichting van de buitenruimte moeten voorkomen dat deze zich als 
achterzijde ontwikkelt. 

19 HET ATELIER



3

GEMEENTE VEENDAM | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

Archeologisch onderzoek Wildervanksterdallen
Het plan om een perceel aan de Wildervanksterdallen te egaliseren, leidde tot 
de vraag aan ons om de kans op archeologische resten in beeld te brengen. 
De veenontginningen die hier tot de 19e eeuw plaatsvonden, zorgden ervoor 
dat het veen bijna helemaal verdween en het loopoppervlak uit de steentijd 
dicht onder het maaiveld kwam te liggen. Deze zandondergrond ligt in het 
plangebied nog enigszins beschermd onder een dunne laag restveen. In de 
omgeving van de Wildervankersterdallen zijn archeologische vondsten uit de 
middensteentijd gedaan en het idee was dat die ook hier aanwezig kunnen 
zijn. Wij adviseerden om middels een archeologisch booronderzoek te 
beoordelen in hoeverre de bodem nog intact is en daarbij ook te letten op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren.

Nieuwbouw woningen Bareveld
Aan de Pijlkruidstraat en de Ericastraat in Bareveld worden 36 woningen 
gebouwd, waarvan 18 bestemd zijn voor senioren. De welstandscommissie 
had waardering voor de gekozen stedenbouwkundige opzet, waarbij de 
woningen meer gespreid worden en waardoor meer ruimte voor openbaar 
groen ontstaat. Zij vond echter wel dat de inrichting van de buitenruimte 
nogal stedelijk was door de hoeveelheid verharding voor parkeerplaatsen en 
voetpaden. De commissie adviseerde alle parkeerplaatsen langs de 
buitenrand te verplaatsen naar de zijde van de woningen en het voetpad te 
laten vervallen, zodat een duidelijke landschappelijke begrenzing ontstaat. De 
dorpsachtige uitstraling zou naar het open landschap versterkt kunnen 
worden door een zwaardere laanstructuur te maken, met onder andere meer 
bomen. De welstandscommissie adviseerde ten slotte om de hoeken van de 
eindwoningen sterker te accenturen.  

HJK ARCHITECTEN
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Versteviging gevels woningen Wildervank
De gevels van de vrijstaande en half vrijstaande woningen aan de 
Woortmanslaan in Wildervank worden verstevigd en daarmee deels ook 
veranderd. De architect koos ervoor de verstevigingsconstructie te 
accentueren met een wit, aluminium kader rondom de kozijnen. Bij de 
vrijstaande woningen worden hierbij ook de overhoekse kozijnen 
meegenomen en bij de half vrijstaande woningen worden de kozijnen van 
twee woningen gekoppeld. De dichte gevelvlakken worden ingevuld met 
lichtgekleurd metselwerk.
De welstandscommissie vond dit overhoeks doortrekken en het verbinden 
van kozijnen te ingrijpend voor het karakteristieke gevelbeeld. Zij gaf 
bovendien aan een kans te zien om met de uitstraling van de woningen ook 
het beeld van de groene ruimte te verbeteren. Deze zou meer betekenis in het 
straatbeeld kunnen krijgen door hierin een aantal bomen te planten. 

Archeologische begeleiding werkzaamheden pleinen
De vervanging van riolering en de herinrichting van het Raadhuisplein en 
Veenlustplein in Veendam heeft onder archeologische begeleiding 
plaatsgevonden. Bij dit onderzoek zijn de gracht van de borg Veenlust, oude 
funderingen en bijvoorbeeld een waterput aangetroffen. Wij ondersteunden 
de gemeente Veendam onder andere door het Programma van Eisen en het 
evaluatierapport inhoudelijk te toetsen. 

HJK ARCHITECTEN
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In cijfers
• Welstandscommissie: 126 behandelingen, waarvan  47 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Archeologische adviezen: 7

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 2019 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
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

