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Lloyd’s terrass
Med avsikten att genomföra OV-programmet Kolibri för Groningen och omnejd, får
Veendams tidigare stationsområde ett nytt uppdrag och efter ﬂera år åter en betydelse som station. AAS Architecten ombads av entreprenören Rottinghuis att ta fram
en stadsplan för området vid Lloydsplein. I planen ersätts beﬁntliga kontorsbyggnader
av ett mångskiftande program för vård-, sport, hotell- och restaurang-, rekreations-,
arbets- och bostadsfunktioner. Detta program förverkligas på ett dels fördjupat och
dels underjordiskt parkeringshus, vilket innebär att en stor del av platsen får ett däck
gräsfält.
HOSPER har vid ett seminarium med AAS, Veendams kommun och Rottinghuis, lagt
fram ett förslag för olika typologier för det allmänna utrymmet som ger komplexet
struktur, atmosfär och en länk med den beﬁntliga staden.
På så sätt uppstår ett centralt torg, Lloyd’s terrass, mot den gamla Jonkerloods.
Via sluttningar, trappartier, trädgårdar, slänter och gränder är hela komplexet vadbart
på speciﬁkt igenkännliga sätt. På komplexets östra sida ligger OV-torget med en länk
till busstationen, kolibri-hållplatsen, spårövergången i riktning mot staden och den
gamla stationsbyggnaden. OV-torget ligger i förlängningen av den gröna entrén, som
man når med bil från N33 Veendam. Komplexet för Lloyd’s terrass kommer därmed att
ligga i en grön miljö.
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1. park
2. OV-plein
3. sluttning
4. Lloyd’s terrass
5. vertikal länk
6. trappor
7. inomhusträdgård
8. sluttningsträdgård
9. gränder
10. grön kant
11. grön entré
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Intryck med vy över OV-torget

Intryck av komplexets gröna ytterkant

Intryck av trappor längs Jonkerloods
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Intryck sluttningsträdgårdar
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