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Veendam: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie en
cultureel erfgoed van de gemeente
Veendam en adviseert op projectbasis
over ruimtelijke vraagstukken. Libau
is tevens vertegenwoordigd in de
gemeentelijke monumentencommissie.
Deze kaart geeft een beeld van onze
inzet in 2015.
ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK WILKENSTERREIN VEENDAM

Waar nu zes twee-onder-één
kapwoningen worden gerealiseerd,
werd in 1823 de houtzagerij van de
familie Wilkens gebouwd. De familie
beperkte zich niet tot de houtzagerij,
maar handelde ook in verzekeringen
en schepen. In 1929 werd achter
de houtzagerij door de familie een
aardappelmeel- en dextrinefabriek
opgericht. De bovengrondse delen
van de houtzagerij zijn aan het eind
van de jaren ‘70 gesloopt, maar
het is zeer waarschijnlijk dat in de
bodem nog resten van de houtzagerij
aanwezig zijn. Libau adviseerde om de
bodemingrepen onder archeologische
begeleiding te laten uitvoeren.
RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
PEKELA-VEENDAM

In opdracht van De Kompanjie,
de samenwerking tussen de
gemeenten Veendam en Pekela,
stelde Libau in 2015 een ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief op. Evenals

vergelijkbare trajecten in het Oldambt,
Eemsmond en De Marne was ook dit
project een ware snoeptocht. In een
werkgroep met lokale deskundigen
en ambtenaren van de gemeenten en
de provincie hebben we allereerst
de bestaande kwaliteiten op het
vlak van cultuurhistorie, landschap
en stedenbouw geïnventariseerd.
De bijzondere kwaliteiten die
daarbij aan het licht kwamen, zijn
in woord en beeld beschreven.
Op basis hiervan zijn vervolgens
voor het landschap en de kernen
regieaanwijzingen geformuleerd
voor de doorontwikkeling van de
geconstateerde kwaliteiten.
KEUKENTAFELGESPREK

IN CIJFERS

Bouwplannen: 84 behandeld, waarvan
75 niet strijdig en 9 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 11
Keukentafelgesprekken: 4
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens
per twee weken. Deze commissie
bestaat uit ten minste twee personen.
Dit zijn rayonarchitecten die zijn
gemandateerd door de grote
welstandscommissie.

AGRARISCH BEDRIJF
VEENDAM

De eigenaar van een varkensfokkerij
aan Numero Dertien in Veendam
wilde, in het kader van een duurzame
bedrijfsvoering, de bestaande stal
verlengen en een nieuwe bouwen.
Keukentafelgesprekken leidden hier
tot landschappelijke inpassing van de
nieuwbouw. De stallen worden
achter de bestaande bedrijfsgebouwen
gepositioneerd, tussen de bestaande
wijken en in de richting van de
verkaveling. Beplanting zorgt ervoor
dat de rechtstandige invulling van de
kavel doorbroken wordt. De woning
en het erf daaromheen krijgen ruimtelijk een prominentere positie dankzij
de plaatsing van enkele markante solitaire bomen op het voorerf.

De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien
dagen. Deze commissie was in de
gemeente Veendam in 2015 als volgt
samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Een voormalig winkelpand in de
lintbebouwing van Wildervank
krijgt een woonbestemming. Het
pand is al meerdere keren naar
achteren uitgebreid waardoor een
samengesteld volume is ontstaan.
De verbouwing trekt een deel van
het dak gelijk en vervangt aan de
straatzijde de winkelentree en de
etalage door staande ramen. Het
pand krijgt daardoor een aanzicht
dat vergelijkbaar is met de andere

gevels in het lint.
• De monumentale protestantse
kerk in Veendam was voor het
gebruik te klein en niet efficiënt
ingedeeld. De kerkgemeenschap
wilde daarom het tussenlid naar de
latere aanbouw vergroten en deze
direct met de kerkzaal verbinden.
De monumentencommissie gaf aan
dat deze directe doorgang mogelijk
is en de rayonarchitect adviseerde
vervolgens over de vorm en de
uitstraling van de uitbouw. Dit

V ER NI E U WD E Z IJG EV EL K A M M IN G A S TRAAT WILDERVANK

leidde tot de keuze om niet weer
een nieuw architectuurbeeld toe
te voegen, maar de meest recente
aanbouw als uitgangspunt te nemen.
Een lichtstraat is daarbij als nieuwe
vorm toegevoegd. Hoewel dit
slechts deels zichtbaar is, gezien
de monumentale waarde van
het gebouw, is daarbij gestreefd
naar terughoudendheid in vorm,
materiaal- en kleurkeuze.
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