
Planning
Aannemer Van Ooijen is nu een paar maanden aan het werk 
aan de Havendijk. Het werk gaat in razend tempo. Na de 
bouwvakantie (17 augustus 2020) is de aannemer gestart met 
twee fases:
Fase 2B:    Havendijk tussen de Jachthavenlaan en de 

Lekstraat.
Fase 5B:    Havendijk (beneden) tussen de Voornsestraat en de 

Abbenbroeksestraat.
Daarna staan de volgende fases nog op de planning:
Fase 3:  eind augustus 
Fase 4:  eind oktober

Planning per woonblok 
Fase 5C:     Havendijk (beneden) tussen de Abbenbroeksestraat 

en Portugaalsestraat.
Fase 5D:    Havendijk (beneden) tussen de Portugaalsestraat en 

de Lekstraat.
Fase 5E:    Havendijk (beneden) tussen de Lekstraat en de 

Rijnstraat.
Alle werkzaamheden zijn aan het einde van dit jaar afgerond.

Omgevingsmanager 
Van Ooijen
WhatsApp
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de 
werkzaamheden aan de Havendijk via de 
WhatsApp-groep Havendijk . Omgevingsmanager 
Remco de Bruin stuurt via WhatsApp, berichten aan 
deze groep.
Interesse? Stuur dan de tekst ‘voeg mij toe aan de 
app Havendijk’ naar 06-20 60 32 39.
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Nieuwsbrief

Stand van zaken
 

De werkzaamheden aan de Havendijk 

zijn in volle gang. We werken door, ook 

tijdens het coronavirus. 

 

Door de coronamaatregelen heeft de aannemer 

de fasering iets aangepast. Fase 2 bestaat nu uit 

2 fasen, zodat de (tijdelijke) parkeerplaatsen bij 

de flats Nereus, Poseidon en Triton bereikbaar 

blijven. 

Ook in fase 3 en 4 past de aannemer de  

fasering iets aan. In fase 3 wordt het 

bestemmingsverkeer voor de appartementen 

Maashoove en Maaszicht aan de Maasboulevard 

omgeleid via de Voorhavenkade. De omleiding 

is nodig als de aannemer de aansluiting met 

de Havendijk op de Maasboulevard maakt. De 

aansluiting Havendijk met de Voorhavenkade 

wordt in fase 4 meegenomen.

Havendijk



Noordzijde
De groene inrichting aan de noordzijde van de Havendijk bestaat 
uit een doorgaande boomstructuur van voornamelijk essen en 
iepen. Met als onder beplanting verschillende soorten heesters. 
De heesters zorgen voor een afwisselend beeld.

Zuidzijde
De zuidzijde krijgt een parkachtig karakter, dat aansluit op het 
Maasboulevardpark. De nieuwe bomen variëren in grootte en 
soort. Langs de Havendijk komen iets grotere bomen, zoals 
de suikeresdoorn. Richting de Maasboulevard planten wij 
verschillende bomen met een diversiteit in bloeicyclus en kleur. 
Zoals de sierkers, tulpenboom, linde, sierappel, Perzische 
ijzerhout, bijenboom, trompetboom, iep, berk en sierpeer.

Overig groen
Bij de entree van de flatgebouwen Triton, Neuron, Poseidon, 
Panoramaflat 1 en 2 worden, in overleg met de bewoners, 
kleurrijke vaste planten geplant. In het gras tussen het voetpad 

en het fietspad komt een krokusmengsel. En tussen de rijbaan 
en het fietspad wordt een lage bloeiende sierheester, de 
hertshooi geplant. Het groen langs de Havendijk is straks nog 
aantrekkelijker voor bijen, vlinders en vogels.

Beplantingsplan
Bij een nieuwe inrichting hoort ook een nieuw 
beplantingsplan. We nemen u graag mee door het 
nieuwe groen aan de Havendijk:

Hertshooi

Krokusmengsel

Bomen: zieke iepen 
U heeft het vast gezien, half juni zijn negen bomen 
langs de Havendijk tussen de Maasboulevard en de 
Lekstraat gekapt. De negen bomen waren getroffen 
door de iepenziekte. Om verdere verspreiding van de 
ziekte te voorkomen, was het noodzakelijk om deze 
bomen snel te verwijderen. 

In de ‘bomenverordening’ staat dat bomen met de 
iepenziekte, zonder kapvergunning gekapt mogen 
worden. In het voortraject van dit project is het 
verwijderen van deze negen bomen niet besproken, 
omdat de iepen toen nog gezond waren. 

Aan de Havendijk planten we hiervoor in de 
plaats nieuwe bomen terug. Samen met de direct 
omwonenden gaan we in 
gesprek om te bepalen welk 
soort boom op welke locatie 
terugkomt. Binnenkort 
ontvangen  deze bewoners 
meer informatie.

Opslagdepot aan de Maasboulevard
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Opslagdepot (grond) 
Aan de Maasboulevard heeft aannemer Van Ooijen een 
tijdelijk opslagdepot ingericht. Hier wordt de grond, 
afkomstig uit het werk, tijdelijk opgeslagen. Later kan 
deze grond weer hergebruikt worden in het werk. Hiermee 
besparen wij kosten voor vervoer en aankoop van nieuwe 
grond. Na de werkzaamheden ruimt de aannemer het 
opslagdepot op.



Traforuimte
In Panoramaflat II staat, 
in het gedeelte van de 
garages, een traforuimte. 
De traforuimte regelt de 
elektriciteitsvoorziening 
voor een groot deel van de 
woningen in Schiedam-Zuid. 

Stedin heeft de taak om deze 
traforuimte aan te passen 
naar de gestelde eisen. Deze 
werkzaamheden hebben 
invloed op de ondergrondse en 
bovengrondse inrichting van de 
Havendijk. Aannemer Van Ooijen 
stemt zijn werkzaamheden af 
met Stedin. De aannemer brengt 
mantelbuizen aan en Stedin 
legt vervolgens de kabels in de 
mantelbuizen. Hierdoor kan een 
klein deel van het werk rondom 
de traforuimte aan de Havendijk, 
te maken krijgen met enige 
vertraging. We houden u op de 
hoogte.

Traforuimte Panoramaflat II

Project Van Rivier Naar Stad
Naast de werkzaamheden aan de Havendijk start er binnenkort nog een project in 
Schiedam Zuid. Het project ‘Van Rivier Naar Stad’. De afgelopen jaren is gewerkt 
aan een ontwerp voor het nieuwe inrichtingsplan van de Hoofdstraat en een 
gedeelte van de Nieuwe Haven. De gemeente Schiedam heeft het werk gegund aan 
aannemer Verheij Infra BV uit Sliedrecht. De aannemer start 24 augustus 2020 met 
de werkzaamheden. 

Drie fases
Fase 1:    eerste deel van de Hoofdstraat vanaf de Koninginnebrug.
Fase 2:    tweede deel van de Hoofdstraat tot aan de Hoofdbrug.
Fase 3:   Nieuwe Haven.

De werkzaamheden, fasering en omleidingen van deze aannemer zijn afgestemd  
met de werkzaamheden aan de Havendijk. 

Aannemer Verheij
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Marjolijn Rietveld, 
omgevingsmanager aannemer Verheij. 
Email: marjolijn@verheijsliedrecht.nl
Telefoon: 06-12 73 70 26 

Werkzaamheden
in de omgeving

Fasering project Van Rivier Naar Stad
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We begrijpen dat u vragen heeft
Hieronder beantwoorden we zoveel mogelijk vragen.

Coronavirus Covid19
1,5 meter afstand!
Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt 

werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, 

maar doe dit niet in de buurt van de werkzaamheden. Houd altijd afstand van anderen 

(minimaal 1,5 meter), ook als u staat te kijken naar de werkzaamheden.

Komt de oprit voor fietsers nog terug bij de sluis?
Nee, tijdens de werkzaamheden aan fase 5a (Havendijk 
beneden tussen de Geervlietsestraat en de 
Voornsestraat) is de oprit niet meer te gebruiken. Het 
fietspad wordt in twee richtingen aan de zuidzijde van de 
Havendijk aangelegd. Aan de noordzijde van de 
Havendijk is geen fietspad meer aanwezig. Om te 
voorkomen dat fietsers toch over het voetpad rijden of 
ongewenst en gevaarlijk de Havendijk oversteken, is 
gekozen om de oprit te verwijderen. Dit is destijds 
besproken met de klankbordgroep en doorgevoerd in het 
inrichtingsplan.

Fietsers kunnen veilig de weg oversteken bij de 
Portugaalsestraat en de Lekstraat. Het is ook mogelijk 
om met de fiets aan de hand bij de Abbenbroeksestraat 
en de Jachthavenlaan over te steken. 

Ik heb nu een gehandicaptenparkeerplaats, 
behoud ik deze parkeerplaats?
Ja, in overleg met de projectleider krijgt u een 
parkeerplaats aangewezen.
  
Leegt Irado de ondergrondse containers tijdens 
de werkzaamheden? 
Per fase wordt gekeken of dit mogelijk is. Indien uw 
ondergrondse container niet beschikbaar is, heeft u de 

mogelijkheid om uw afval naar een wel toegankelijke 
ondergrondse container te brengen. De toegangspas van 
Irado geeft toegang tot alle containers tussen de 
Havendijk, Nieuwe Maasstraat en de Lekstraat.

Ik ga verbouwen, kan ik een container huren en 
plaatsen voor mijn deur?
Dit is niet altijd mogelijk. Er vinden ook werkzaamheden 
voor de deur plaats. Maak het in ieder geval zo snel 
mogelijk kenbaar, dan bekijken we samen met de 
aannemer of we hier rekening mee kunnen houden.

Trouwen en rouwen, kan mijn huis dan worden 
bereikt?
In dit soort situaties doen wij,  in samenwerking met de 
aannemer,  alles om dit zo waardig mogelijk te realiseren. 
Maak dit kenbaar, zodat de juiste maatregelen genomen 
worden.

Hoe bereik ik de omgevingsmanager van 
Van Ooijen?
De omgevingsmanager is Remco de Bruin. 
Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer  
06-20 60 32 39 of per e-mail via havendijk@van-ooijen.nl.
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Neem contact op met René Alberts, 

project leider gemeente Schiedam via  

telefoonnummer 14 010 of stuur een mail 

naar contact@schiedam.nl o.v.v. Havendijk.

Meer informatie
Stadskantoor, Stadserf 1

Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

14 010

schiedam.nl/havendijk    


