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Veendam: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed voor
de gemeente Veendam. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2013.
AANPASSING BRUGGEN EN
VIADUCTEN N33

De N33 wordt verbreed tot een
vierbaansweg vanaf het knooppunt
Assen tot het knooppunt Zuidbroek.
Dit betekent ook dat meer dan
30 bruggen en viaducten worden
aangepast. Een integrale commissie,
waarin ook een vertegenwoordiger
van Libau zat, moest ervoor
zorgen dat alle aanvragen voor de
benodigde vergunningen efficiënt
werden afgehandeld. Deze commissie
vergaderde in 2013 intensief en in
direct overleg met architecten en
uitvoerende partij.
De verbreding van de N33 betekent
voor Veendam dat het viaduct bij
de Dalweg wordt aangepast en dat
het knooppunt van de N33/N366
ongeveer 150 meter naar het oosten
verschuift. Dit betekent dat hier een
nieuw viaduct wordt gebouwd en het
betekent ook dat aan de westzijde
van de N33 ruimte ontstaat om het
bestaande bedrijventerrein uit te
breiden.
ARCHEOLOGIE

Aanleiding: archeologische
opgraving in verband met bouwplan
locatie ‘Sorghvliet’. Het plangebied
omvat de locatie van de voormalige

buitenplaats ‘Sorghvliet’ van Adriaan
Geerts, de stichter van Veendam.
Tijdens de archeologische opgraving
is de fundering van het hoofdgebouw
nagenoeg volledig opgegraven. Daarbij
werden ook een waterput, een
bijgebouw en poeren aangetroffen.
Middel: beoordeling van de door
het archeologisch bedrijf opgestelde
conceptrapportage waarin de
resultaten van de archeologische
opgraving zijn verwerkt.
Resultaat: Libau oordeelde dat
het rapport zowel tekstueel als
inhoudelijk nog niet voldeed aan de
eisen die aan een dergelijke rapportage
gesteld mogen worden. De gemaakte
opmerkingen worden in de definitieve
rapportage verwerkt.

in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 11
Keukentafelgesprekken: 1
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 0

KEUKENTAFELGESPREK

De grote welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Veendam in 2013
als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. A. Ritsema, architect
• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect
• ing. J. Swen arch AvB, rayonarchitect

Aanleiding: bouwaanvraag voor
nieuwe stal bij een boerenbedrijf aan
de Numero Dertien in Veendam.
Middel: keukentafelgesprek met de
betrokken agrarisch ondernemer en
een landschappelijk inpassingsplan /
erfinrichtingsplan.
Resultaat: de gesprekken hebben
ertoe geleid dat met de nieuwe
stal de groenstructuur rondom
het gehele erf wordt versterkt. De
uitzonderingspositie van het erf, dwars
op de wijkstructuur, wordt hierdoor
benadrukt.

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens
per twee weken. Deze commissie
bestaat uit ten minste twee personen.
Dit zijn rayonarchitecten van Libau,
die gemandateerd zijn door de grote
welstandscommissie.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 54 behandeld, waarvan
39 niet strijdig en 15 strijdig maar

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Het inmiddels opgeleverde en
bewoonde project voor een
twintigtal appartementen op een
beeldbepalende locatie in het
centrum van Veendam, biedt een
fraai stukje stadsvernieuwing en een
impuls voor het centrum. De entree
en het bijbehorende parkeerterrein
bevinden zich aan de achterzijde
van het gebouw, de parkzijde. De
welstandscommissie heeft zich
met name bezig gehouden met de
doorgang naar het achterterrein,
het aanzicht aan de parkzijde en de
detaillering aan de voorzijde. Het

beeld aan de straatzijde is in het
proces zeker goed uitgewerkt.
Dit project bewijst dat met een
dergelijke efficiënte woonvorm toch
goed ingespeeld kan worden op
het historisch beeld. Onverwachte
combinaties van volumes, materialen
en details zorgen voor het
gevarieerde beeld dat in het centrum
verwacht mag worden.
• Zonnepanelen op daken van huizen
en boerderijen leveren nogal eens
een minder fraai beeld op. Dit
geldt in het bijzonder bij oudere
bebouwing, maar ook bij meer
recente panden betekent de plaatsing

B O E R D E R I J M E T ZON N EPA N EL EN OP BIJS C HU U R

van zonnepanelen regelmatig dat de
beeldkwaliteit minder wordt. Libau
kan hier uiteraard in adviseren,
maar alleen wanneer de eigenaar
van een pand daarom vraagt. Het
aanbrengen van zonnepanelen op
‘gewone’ bebouwing is immers
vergunningvrij. Dit laatste is niet het
geval bij beschermde gezichten en
monumenten. Libau adviseert daar
regelmatig in vanuit het oogpunt van
beeldkwaliteit. De locatie van de
zonnepanelen speelt daarin een rol,
maar bijvoorbeeld ook de verdeling
over een vlak.

APPARTEMENTEN CENTRUM VEENDAM

