BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

Veendam is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanuit de stad
Groningen bijvoorbeeld bent u binnen een half uur met de trein in Veendam.
Het busstation verzorgt de verbindingen met de Veenkoloniën, Westerwolde
en Drenthe. Wie liever met de auto komt, kan via de N33 en A7 snel Veendam
bereiken. Vaarr ecreanten kunnen onder meer aanleggen in het centrum van
Veendam of de jachthaven in Wildervank. Vanuit elke windrichting is Veendam
eenvoudig te bereiken via de mooiste fietsroutes. Kijk op de website van de
VVV voor informatie.
GRATIS PARKEREN
U kunt op korte afstand van de winkels gratis parkeren.
Denk daarbij wel aan een parkeerschijf in de blauwe parkeerzones.
GRATIS WIFI
Stichting Kabelnet Veendam heeft gratis WiFi hotspots in het centrum van
Veendam, bij de jachthavens, zwembad Tropiqua, de Sorghvliet- en Parkstadhal
en op andere plekken. De gebruikte WiFi naam is ‘SKV4Free’.
MEER INFORMATIE OVER DE REGIO VINDT U BIJ:
VVV agentschap Veendam/Veenkoloniën
Museumplein 5, Veendam, T 0598 36 42 24
OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m donderdag: 11–17 uur, vrijdag t/m maandag: 13–17 uur
Kijk voor meer informatie over Veendam en de Veenkoloniën op:
www.veenkolonien.groningen.nl
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voor eventuele onjuistheden. Heeft u opmerkingen over deze routes? Mail naar info@promotieveenkolonien.nl

In dit levendige centrum vindt u een uitgebreid aanbod van winkels
en gezellige eetgelegenheden. En zodra de zon zich laat zien kunt u
genieten op één van de vele terrassen die het centrum van
Veendam rijk is.
Naast een levendig centrum mag Veendam, door zijn grote aanbod
van modezaken, zich de modestad van de regio noemen. Er is voor
elk wat wils. Laat u zich verder verleiden tot het proeven van
streekproducten en sluit de avond af met muziek of theater. Of
bezoek één van de gezellige uitgaansgelegenheden voor jong en
oud. Leuk om te weten: er zijn overdekte winkelcentra en u kunt
dichtbij gratis parkeren.

INCLUSIEF TWEE
WANDELROUTES

VEENDAM
HART VAN DE
VEENKOLONIËN

Benieuwd naar een omgeving met verrassende bezienswaardig
heden en leuke attracties? Wees welkom in Veendam, hart van de
Veenkoloniën.
Met evenementen zoals de Oldtimerrally Veendam-Leer, Night of
the Guitars, Vakantiemarkten Veendam, Sightseeing Run Veendam,
Pruiverij en Oetmarkt en de sfeervolle Kerstmarkt is Veendam een
centrum dat bruist.
In de 18e en 19e eeuw was Veendam het centrum van wereldwijde
handel. Honderden schepen voeren af en aan en brachten
ongekende welvaart en diversiteit. Deze geweldige geschiedenis
straalt af van de sfeervolle huisjes langs het oosterdiep en de
statige villa’s in het centrum.

SHOPPING- EN
UITKAART
VEENKOLONIEN.GRONINGEN.NL

1 SCHOMAKER MANNENMODE
Schomaker Mannenmode biedt de
veeleisende man een uitgekiende collectie
herenmode aan. Met zorg samengesteld
waarbij pasvorm en kwaliteit voorop staan.
Kerkstraat 14
9641 AR Veendam
www.schomakermannenmode.nl

5 SANDRA’S HAIRSTUDIO
Het team van deze hairstudio bestaat uit
zeer ervaren, gediplomeerde hairstylisten.
Regelmatig volgen zij cursussen om op de
hoogte te blijven van de laatste trends.
Kerkstraat 7
9641 AL Veendam
www.sandras-hairstudio.nl

9 WESTERMAN, KEURSLAGER
Barbecuespecialist, ambachtelijk, veel eigen
gemaakte producten. Kwaliteit, duurzaamheid
en maatschappelijk ondernemen staan hier
hoog in het vaandel.
Promenadepad 79/81
9641 DC Veendam
www.westerman.keurslager.nl

2 MIJNNNN! KAMER
Hier vindt u een collectie met eigentijdse
kleding en speelgoed met een extra dimensie
wat kinderen aanspoort om creatief bezig te
zijn en de wereld te ontdekken. Winkelen in
Mijnnnn! kamer is een beleving.
Winkler Prins Passage 2
9641 DA Veendam
www.mijnnnn.nl

6 KARS POTZE
Bij Kars Potze Mannenmode vindt u al ruim
20 jaar eigentijdse en sportieve kleding
van hoge kwaliteit. Er is voor elk wat wils,
van jong tot oud, voor mannen en ...mannen.
O.a Harris-tweed, Olymp- shirts en Meyer
broeken.
Kerkstraat 35
9641 AM Veendam
www.karspotze.nl

10 ZUIVELHOEVE VEENDAM
Deze Kaasspecialist, die gevestigd is in de
overdekte Winkler Prins Passage, is het
adres voor de liefhebber. Tevens kunt u hier
terecht voor een origineel cadeau of een
lekkere cadeaumand.
Winkler Prins Passage 25
9641 DB Veendam
www.zuivelhoeve-veendam.nl

3 BIJ BELINDA
Op ruim 1000 m2 kunt u terecht voor
Brocante, Antiek, Vintage & Vintage
Merkkleding, Eten & Drinken in onze Gezonde
Bistro, workshops Stijl- en Kleuranalyse &
Interieurstyling. Tevens Inkoop & Verkoop.
Veenlustplein 16
9641 MG Veendam
www.bijbelinda.nl
4 SCHOTT SCHOENEN
Speciaalzaak op het gebied van dames-,
heren- en kinderschoenen en tassen, die
zich onderscheidt door vakmanschap, passie
voor het product en kennis van voeten en
schoenen.
Beneden Westerdiep 13b
9641 GD Veendam
www.schottschoenen.nl

JUWELIER KREMER
Sinds 1930 is juwelier Kremer een van de
toonaangevende juweliers in het Noorden.
Hier vindt u vele topmerken, en een vriendelijk
en vakbekwaam team.
Promenade 15
9641 AE Veendam
www.juwelierkremer.nl
7

8 HENRY’S ETEN & DRINKEN
Wilt u gezellig lunchen of dineren? Heeft
u iets te vieren? Tot 50 personen kan
u maatwerk worden geboden. Kom ook
genieten van een uitgebreide high tea met
uw familie en of vrienden.
Promenade 20
9641 AK Veendam
www.henrysveendam.nl

11 HOTEL PARKZICHT/GRAND-CAFÉ
RESTAURANT ‘T PLEIN
Overnachten in een gerieflijk familiehotel.
Het hotel is gelegen in het centrum van
Veendam en beschikt over een Grand-Café
en Restaurant waar u voor een goede prijs
lekker kunt eten.
Museumplein 3
9641 AD Veendam
www.parkzicht.com
12 BLOEMENHUIS SUPERFLEUR
Hier kunt u al meer dan 25 jaar terecht
voor de leukste boeketten, bloemstukken,
planten, rouw- en trouwarrangementen en
accessoires. Tevens Fleurop cadeaushop
dealer.
Museumplein 1
9641 AD Veendam

13 CULTUUR- & CONGRESCENTRUM
VANBERESTEYN
Theater, filmhuis en activiteiten. Niet het
grootste, maar wel het meest verrassende
en leukste theater in de regio. Ook voor de
organisatie van evenementen, vergaderingen
en congressen kunt u hier terecht..
Museumplein 5a
9641 AD Veendam
www.vanberesteyn.nl

REMAKE HOUSE OF STYLING/
BED AND BREAKFAST – R&E
In de tot de verbeelding sprekende,
monumentale grachtenpanden kunt u terecht
voor interieur-inspiratie, uiterlijke verzorging
of een luxe overnachting in de stijlvol
ingerichte B&B.
Bocht Oosterdiep 45/47
9641 JJ Veendam
www.benb-rene.nl
14

GRAND CAFÉ VANBERESTEYN
Lekker lunchen na het winkelen, eten voor de
voorstelling of de catering laten verzorgen
voor een feest of evenement in vanBeresteyn
of in het Veenkoloniaal Museum.
Museumplein 5
9641 AD Veendam
15

16 VIREAU BLOEMEN
Met een assortiment bestaande uit circa
7000 verschillende en steeds wisselende
kwaliteitsartikelen, zeer gunstige prijzen en
een gezellige sfeer staat deze winkel garant
voor tevreden klanten.
Kerkstraat 50a
9641 AT Veendam
www.vireau.nl

17 PRIMERA HIEMSTRA
Even naar Primera. Gemakswinkel voor
cadeaukaarten, boeken, tijdschriften,
wenskaarten, kansspelen en tabak. Bestel u
cadeau online of kom naar de winkel.
Winkler Prins Passage 7-9
9641 DB Veendam
www.primera.nl
18 BOEKHANDEL BRUNA
Inspirerende verwenwinkel in de wereld van
lezen en schrijven en onderscheidt zich door
beleving en assortiment.
Promenade 26
9641 AK Veendam
www.bruna.nl
19 VALKEMA SPORT
Allround sportzaak met het accent op
persoonlijk advies, gespecialiseerd in running
& voetbal. De klant wordt geholpen door
mensen met passie. Winkel voor zowel de
actieve als recreatieve sporter.
Kerkstraat 49
9641 AM Veendam
www.valkemasport.nl
20 CAFETARIA AUTOMATIEK HAPPY DAYS
Cafetaria Happy days staat garant voor lekker,
gezellig en kwalitatief eten voor een mooie prijs.
Kerkstraat 47a
9641 AM Veendam
www.cafetariahappydays.nl
21 CROISSANTERIE KIELMAN
In het monumentale pand van ‘het lekkerste
plekje van Veendam’ was vroeger het
Veenkoloniaal Museum gehuisvest. Nu kunt
u in huiselijke sfeer genieten van een heerlijk
kopje koffie, gebak, high tea of lunch.
Kerkstraat 18
9641 AR Veendam
www.croissanteriekielman.nl

22 BRASSERIE LA VACHE
Een sfeervolle brasserie gevestigd aan
het museumplein in Veendam. Waar u kunt
genieten van een kopje koffie met iets lekkers,
een belegd broodje of heerlijk tafelen op het
sfeervolle terras of gezellig binnen.
Museumplein 2
9641 AD Veendam
www.lavache.nl

26 UITGAANSCENTRUM JINX
Jinx is een uitgaanscentrum/club in Veendam
en is inmiddels een begrip in de provincie
Groningen. Het beste licht, geluid, special
effects, muziek en personeel maakt uitgaan
in Jinx onvergetelijk!
Prins Hendrikplein 5c
9641 GJ Veendam
www.jinxveendam.nl

23 VEENKOLONIAAL MUSEUM
Maak kennis met de geschiedenis van een
verrassend stukje Nederland in het meest
verrassende museum van de regio! Leuk voor
jong en oud.
Museumplein 5
9641 AD Veendam
www.veenkoloniaalmuseum.nl

27 HARKEMA LEDEWAREN &
REISARTIKELEN
Al jaren een begrip in Oost-Groningen!
Gespecialiseerd in leren tassen, porte
monnees, rugtassen, reisartikelen en een
goede service. Merken o.a. Samsonite,
Eastpak, Cowboysbag, Dakine en Oilily.
Promenade 19
9641 AE Veendam
www.harkema-lederwaren.nl

24 COCO FASHION
Coco is een trendy dameskledingwinkel in het
centrum van Veendam. Voor jong en oud hippe
en trendy kleding.
Kerkstraat 68-70
9641 AV Veendam
www.cocoveendam.nl
25 GRAND CAFÉ JAVA
Heerlijk eten en borrelen in een warme en
gezellige sfeer. Ook uw adres voor een geheel
verzorgde verjaardag, borrel, promotie,
jubileum, babyshower, diner of buffet. 7 dagen
per week geopend.
Prins Hendrikplein 7
9641 GJ Veendam
www.grandcafejava.nl

28 MOOI BIJ LOES VEENDAM
Sfeervolle winkel met bijzondere
woondecoratie artikelen en accessoires en
cadeauartikelen in barokstijl. Tevens kunt u
in opdracht zijden bloemstukken laten maken
naar uw eigen smaak.
Boven Oosterdiep 149
9641 JR Veendam
www.mooiveendam.nl

ZOMER & ZO, ’T BRAAIWINKELTJE
Speciaalzaak in exclusieve breiwol, borduur
pakketten en kleinvak. U vindt hier brei
pakketten van Hanne Falkenberg en Christel
Seyfarth. Tevens leverancier van Noro, Lana
Grossa, Louise Harding en Phildar garen.
Winkler Prins Passage 5
9641 DB Veendam
www.breigarenveendam.nl
29

30 LATHINA EN LATHINO
Heeft kleding voor de modebewuste en
actieve vrouw en man, die midden in het
leven staan. Door middel van persoonlijke
benadering zoeken zij naar de juiste
kledingcombinatie.
Kerkstraat 21-23
9641 AM Veendam
www.lathina.nl
www.lathino.nl
31 LIMBURGIA VEENDAM
Uitgebreid assortiment Limburgse Vlaaien,
vers belegde broodjes, lunches en catering
op locatie. Voor feesten en partijen op locatie
tot wel 250 personen.
Veenlustplein 11
9641 MG Veendam
www.limburgiavlaai.nl
www.lienus.nl
32 OP=OP VOORDEELSHOP
Al 15 jaar de goedkoopste in A-merken
drogisterijartikelen, cosmetica, wasmiddelen
en reinigingsproducten. ’Wees wijs,
combineer de prijs”.
Winkler Prins Passage 18
9641 DA Veendam
www.opisopvoordeelshop.nl
33 LIVERA VEENDAM
Live life love Livera is gericht op het
verzorgen, verwennen en verleiden van de
hedendaagse vrouw!
Kerkstraat 42
9641 AS Veendam
www.livera.nl

Deze stadswandelingen brengen u langs enkele hoogtepunten uit de geschiedenis en
architectuur van Veendam. U krijgt een beeld van de ontstaansgeschiedenis en
ervaart de welvaart die scheepvaart en industrie brachten.
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WOONHUIS
Hoekpand van Beresteijnstraat/Beneden
Oosterdiep. Ontwerp van Evert van Linge.
Voorheen winkel met bovenwoning in de stijl
van de Amsterdamse school.
35

3

36 POSTKANTOOR
Meer dan 100 jaar deed het gebouw dienst als
postkantoor. Het is gebouwd tussen 1901 en
1903 in de zogeheten postkantorengothiek,
door rijksbouwmeester C.H. Peters.
Rijksmonument.
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38 KUNSTWERK
Lichtobject, ontwerper: Hans Rikken, geplaatst
in 2008.
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26 WOONHUIZEN
Hertenkampstraat 1-4. Ontwerp uit 1916 van
architect Jan Stuivinga, met elementen van de
Engelse landschapsstijl; Rijksmonument.
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10 MONUMENTEN
Het oorlogsmonument dateert van 1948;
ontwerper: prof. Marius Duintjer. De beide
andere dateren van 2002.
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34 KUNSTWERK
‘Speelobject’, ontwerper: Hans Rikken,
geplaatst in 2008.

37 WOONHUIS
In 1888 gebouwd woonhuis van het
dwarshuistype in de eclectische bouwstijl, met
neorenaissance-elementen. Rijksmonument.
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Prins Bernhard

9 BEGRAAFPLAATS
Aangelegd circa 1665; drie uitbreidingen,
waarvan de laatste circa 1920. Ds. Anthony
Winkler Prins is er in 2005 herbegraven.

FONTEIN
Ontworpen door C.L. Huguenoth van der
Linden, met beeldhouwwerk van G. Marree.
Gefinancierd met een legaat van burgemeester
Ubbo Wilkens. De gemeente Veendam kreeg
dat legaat in 1922, doch kon het volgens de
voorwaarden pas benutten zodra Veendam op
het waterleidingnet was aangesloten; en dat
duurde tot 1934!
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STANDBEELD
Ontworpen en gemaakt door Christine
Chiffrun, kunstenares woonachtig in Veendam.
Ds. Anthony Winkler Prins was van 1850 tot
1882 doopsgezind predikant in Veendam. Hij
was tevens hoofdredacteur van de later naar
hem genoemde encyclopedie.
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VILLA
Parallelweg 13. Villa in expressionistische
bouwstijl uit 1921. Architect: J. Kruijer. Het
gebouw is in 1965 uitgebreid. Rijksmonument.
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SCHOOL
De voormalige Afina Doornbosch Landbouw
huishoudschool, naar ontwerp van A.
Baart. Gebouwd 1939 in de voor die tijd
karakteristieke stijl.
18

MUSEUM
Het gebouw waarin thans het Veenkoloniaal
Museum is gevestigd, huisvestte vanaf 1911
de Rijks Hoogere Burgerschool. Architect:
J.A. Vrijman. In de voorgevel zijn zowel het
gemeentewapen van Veendam (links) als het
Nederlandse rijkswapen (rechts) te zien.
Rijksmonument.
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WOONHUIZEN
van Beresteijnstraat 3 en 33. Nr. 3 dateert uit
1922. Door architect Evert van Linge gebouwd
in de regionale variant op de Amsterdamse
school. Rijksmonument. Nr. 33, huize
Sonnevanck, architect: J. Siccema, dateert uit
1923. Zowel het woonhuis als de garage zijn
rijksmonumenten.
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WOONHUIZEN
P. Sneeuwplein 3. Architect: N. Boiten Rzn.,
bouwjaar 1917. Bouwstijl: een combinatie
van Rationalisme en Overgangsarchitectuur.
Kantoorwoning. Rijksmonument. P. Sneeuw
plein 8. Voormalige Rijks Landbouwschool. Tot
2014 in gebruik als kantoor van zorggroep
Meander.
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BEDRIJFSCOMPLEX
Thans is er het centrum voor de dagbesteding
van de NOVO gevestigd. Ontworpen in
1918 door gemeente-architect E. Brader. In
gebruik voor de afdeling gemeentewerken
(‘gemeentewerf’) met werkplaats, kantoren en
een directeurswoning. Rijksmonument.
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KUNSTWERK
‘Water’-object; ontwerper: Hans Rikken. In
2008 geplaatst op de kruising van de route
‘Van trein naar plein’ en de Blauwe loper (het
weer open gegraven stukje Oosterdiep).
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WOONHUIS
Jacob Bruggemalaan 76. Villa uit 1935.
Bouwstijl: verstrakte variant van de
Amsterdamse school.
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30 WOONHUIZEN
Ubbo Wilkensstraat 15/17. Bouwjaar: 1933.
Architect: J.H. van den Broek uit Rotterdam.
Een opvallend dubbel woonhuis, gebouwd in de
bouwstijl van het functionalisme.
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WOONHUIS
Ubbo Wilkensstraat 1. Kantoorwoning in
interbellumstijl. Architect: P.T. Wierenga.
Gebouwd in 1926, verbouwd in 1948.
Rijksmonument.
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bezienswaardigheden
Ubbo Wilkens route
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N.H. KERK
De kerk dateert van 1663 en kreeg een
uitbreiding in 1767. De klokken van het carillon
zijn in 2008 geheel vervangen. Rijksmonument.
Het orgel, gemaakt door Faber & Dienes,
dateert van 1928. Er zitten 2500 orgelpijpen
in, waarvan de grootste 6 meter hoog is.
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Zeemeermin in de vijver. Ontwerp: Pieter
Starreveld, 1963.
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WOONHUIS
Julianalaan 9. Ontwerper: Marius
Duintjer, in opdracht van zijn broer J.E.
Duintjer. Directeurswoning in zakelijk
expressionistische stijl gebouwd.
6

15

oo

bezienswaardigheden
Parkroute

startpunt wandelroutes
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5 VILLA’S
Bocht Oosterdiep Westzijde, de nummers
45/45a en 47. Rijksmonumenten. Nrs. 45/45a
ontwerper A.J. Sanders, villa in Jugendstil, en
nr. 47 herenhuis in eclectische stijl gebouwd.

eH

aa

WOONHUIZEN
Bocht Oosterdiep Oostzijde, nummers 56, 54
en 52 zijn typisch 19e-eeuwse huizen. Nr. 54 is
een zgn. dwarshuis en nr. 52 een lijsthuis.
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TURFCENTRALE
Het gebouw aan de overzijde van de spoorbrug
was de eerste elektriciteits-centrale in de
provincie Groningen, aanvankelijk gestookt
met turf. Thans vinden kunstenaars er ruimte
voor hun ateliers. Rijksmonument.

VILLA
Dateert uit 1906, gebouwd in een aan de
art nouveau verwante stijl. Voormalige
bankgebouw; Rijksmonument.

Bu

28 WOONHUIS
Hertenkampstraat 13. Architect: Wiertsema
(jaar: 1923). Interbellumstijl met elementen
van landhuis-architectuur.
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SPOORBRUG
Met mankracht te bedienen draaibrug. In
opdracht van de N.O.L.S. (Noord Ooster Locaal
Spoorweg) gebouwd in 1909. Rijksmonument.
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ABC-COMPLEX
Jaap Blokker bedacht in 1981 deze formule.
Het gebouw is in 1988 geopend, als onderdeel
van een reconstructie van het centrum van
Veendam.
14

TIJDLIJN
De tijdlijn is in 2005 geplaatst als onderdeel
van de complete metamorfose van het gebied
tussen het winkelcentrum en het cultuur
centrum. Het is opgetrokken uit cortenstaal,
waarvan de kleur doet denken aan de kanalen
in de Veenkoloniën voor de aanleg van de
zogenaamde smeerpijp naar de Dollard. De
tijdlijn vertelt het verhaal van de historie van
Veendam in achttien afbeeldingen in het staal.
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KAMP

Verlengde van Beresteijnstraat
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Ubbo Wilkens route
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Prins
Hendrikplein

PASSAGE
De Winkler Prins Passage in Veendam is
ontworpen door het Bureau voor Architectuur
en Stedenbouw RPHS in Voorburg. Geopend
in 1994.
13

RAADHUIS
Het raadhuis is gebouwd in 1878 en is in 1913
door Jan Stuivinga ingrijpend verbouwd in de
neorenaissancestijl. De raadzaal gelijkt qua
stijl op de Ridderzaal van het Binnenhof in
Den Haag.

SCHOOL
De voormalige Rijks-MULO uit 1913/1914.
Architect: J. Stuivinga. Thans is het
Noorderpoortcollege er gevestigd. Het
gemeentewapen is boven de deur te vinden.
Een jongen en een meisje zijn afgebeeld op de
deurzuilen.
27

Hertenkampstraat

stp

12 CULTUURCENTRUM
Ontworpen door Jan de Graaf van
Architectenbureau Noordeloos. Opgeleverd
in oktober 2004. Er zijn een theaterzaal,
een grand-café, een muziekschool en een
bibliotheek in gevestigd.
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WOONHUIZEN
Vier dubbele herenhuizen uit 1913. Architect:
Jan Stuivinga (Zeist). Op diverse plaatsen
in Veendam is er in de gevel één van de vier
vogels te zien die zijn afgebeeld aan de wand
van de raadzaal. Hier is dat de haan.

WOONHUIS
Huize Buitenwoel werd in 1911 in opdracht
van burgemeester Van Beresteijn gebouwd
door architect J. Stuivinga; Rijksmonument.
11
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deelnemende winkels, horeca
en culturele instellingen
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STATION
Gebouwd in 1909/1910 naar een ontwerp
van Eduard Cuypers. Rijksmonument. De NS
reizigersdienst is in 1953 gestaakt. Thans
eigendom van de S.T.A.R., de museumspoorlijn
Veendam-Stadskanaal-Musselkanaal.
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Start route op parallelweg Veendam (voor stationsrestauratie).
De volgende bezienswaardigheden komt u tegen op de route:

Adde

Dominee Petersenstraat

Start route op parallelweg Veendam (voor stationsrestauratie).
De volgende bezienswaardigheden komt u tegen op de route:

straten
straten (autovrij)

Beneden Westerdiep

UBBO WILKENS ROUTE ± 3 KM

vijvers/kanalen
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Marktstraat

PARKROUTE ± 3,5 KM

Jakob Bru
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