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Aankondiging werkzaamheden



Van Beethovenlaan 
herinrichting van start
De herinrichting van de Van Beethovenlaan gaat 
beginnen. Vanaf maandag 20 juni 2022 voeren Evides 
en Stedin de eerste werkzaamheden uit. In het najaar 
gaan Eneco en de gemeente Schiedam aan de slag. 
De herinrichting is eind 2023 helemaal klaar. In deze 
nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden van 
de verschillende betrokken partijen en de (tijdelijke) 
verkeersmaatregelen.

Waarom deze herinrichting?
De Van Beethovenlaan is een belangrijke 
doorgangsweg in Groenoord. Er gaat 
dagelijks veel verkeer over. En dat is te 
zien. Het asfalt is door het vele gebruik 
aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de 
voet- en wandelpaden. Daar zitten door 
boomwortels beschadigingen en hobbels in.

Met de herinrichting wil de gemeente 
Schiedam de Van Beethovenlaan groener, 
prettiger en (verkeers)veiliger maken.

Een veiligere laan
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, 
nemen we diverse maatregelen. Het asfalt 
ter hoogte van de Peter van Anrooylaan 
vervangen we door klinkers. Dit zorgt 
ervoor dat auto’s minder snel rijden. 
Ook richten we oversteekplaatsen 

veiliger in. Andere verbeteringen van de 
verkeersveiligheid zijn onder andere het 
versmallen van de rijbaan en de aanleg 
van busvriendelijke drempels.

Een groenere laan
Om het groene karakter van de 
Van Beethovenlaan (en omgeving) 
te versterken, wordt het park Jozef 
Oreliosingel verbonden met Park 
Groenoord. Hier komt ook een 
faunapassage, zodat dieren veilig kunnen 
oversteken. Langs de Van Beethovenlaan 
komt een goed, comfortabel fiets- en 
wandelpad. In het Chopinplantsoen 
verbeteren we de inrichting en de 
groenkwaliteit. Het hondenlosloopgebied 
gaat bijvoorbeeld naar de rand van het 
park. Verder worden de entreegebieden 
van de drie grote Z-flats opnieuw ingericht.



Inrichtingsplan op schiedam.nl
Het inrichtingsplan voor de herinrichting 
van de Van Beethovenlaan is tot stand 
gekomen in overleg met omwonenden 
en andere partijen, zoals hulpdiensten 
en vervoersbedrijf RET. In de vorige 
nieuwsbrief die begin 2022 is verspreid, 
hebben we het inrichtingsplan 

gepresenteerd. De nieuwsbrief over het 
inrichtingsplan is te vinden de webpagina 
schiedam.nl/vanbeethovenlaan.

Op de webpagina is ook een overzicht van 
antwoorden te vinden op vragen die door 
omwonenden zijn gesteld tijdens (online) 
informatiebijeenkomsten.

De herinrichting van de Van 
Beethovenlaan duurt van juni 2022 tot 
eind 2023. De werkzaamheden van alle 
partijen zijn op elkaar afgestemd. De 
gezamenlijke planning bestaat uit drie 
fases. Door de werkzaamheden goed op 
elkaar af te stemmen, wordt de hinder 
voor omwonenden en verkeer zoveel 
mogelijk beperkt. 

In Fase 1 (juni 2022 - januari 2023) voeren 
waterbedrijf Evides en netbeheerder 
Stedin ondergrondse werkzaamheden uit. 
Door dit eerst te doen, voorkomen we dat 

de Van Beethovenlaan later opnieuw moet 
worden opengebroken. 

Fase 2 loopt van augustus 2022 tot maart 
2023. Eneco legt dan warmteleidingen 
aan voor het project Nieuwe Energie voor 
Groenoord en de gemeente Schiedam 
vervangt de riolering. 

Fase 3 begint in mei 2023 en duurt tot 
en met december 2023. De gemeente 
Schiedam richt dan de Van Beethovenlaan 
groener, prettiger en veiliger in volgens het 
inrichtingsplan.

Gezamenlijke planning met drie fases



Werkzaamheden herinrichting per fase

Fase 1
juni 2022 – januari 2023

Evides

Waterbedrijf Evides vervangt 

verouderde waterleidingen 

bij de Van Beethovenlaan. 

Evides vervangt de verouderde 

waterleidingen bij de Van 

Beethovenlaan.

Stedin

Netbeheerder Stedin vervangt 

verouderde asbestcement 

gasleidingen door kunststoffen 

leidingen.

Fase 2
augustus 2022 – maart 2023

Eneco

Voor het project Nieuwe Energie 

voor Groenoord legt Eneco alvast 

warmteleidingen aan. Deze 

leidingen worden later onderdeel 

van het warmtenet in Groenoord. 

Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam vervangt 

de riolering.

Fase 3
april 2023 – najaar 2023

Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam richt de 

Van Beethovenlaan (en omgeving) 

opnieuw in.

December 2023



 Wat merkt u van de werkzaamheden in Fase 1, 2 en 3? 

Alle partijen die betrokken zijn bij de herinrichting doen hun best 
om de hinder als gevolg van werkzaamheden zoveel mogelijk te 
beperken. Toch zullen omwonenden en verkeersgebruikers merken 
dat er wordt gewerkt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de 
maatregelen waar u tijdens de herinrichting mee te maken krijgt.

Auto’s, motoren en vrachtwagens 
kunnen van 20 tot en met 23 juni 
2022 niet over de Vivaldilaan. 
De Vivaldilaan is dan vier dagen 
afgesloten en er zijn omleidingen. 
Vanaf 24 juni kunnen de voer-
tuigen in Fase 1 grotendeels de 
bestaande routes gebruiken. In 
Fase 2 en 3 van de herinrichting 
(vanaf augustus 2022) is de Van 
Beethovenlaan afgesloten en zijn 
er omleidingen.

Alle woningen blijven altijd 
bereikbaar voor iedereen: 
bewoners, visite, hulpdiensten, 
bezorgers van pakketten en 
boodschappen enzovoort. 

Fietsers krijgen op een paar plek-
ken te maken met omleidingen. 

Buslijn 51 kan van 20 tot en met 
23 juni 2022 niet over de afge-
sloten Vivaldilaan. Tijdens deze 
vier dagen worden de haltes op 
de Vivaldilaan opgeheven. Bus 51 
wordt omgeleid via de Borodin-
laan. Vanaf 24 juni rijdt het bus-
verkeer weer via de gebruikelijke 
route in Fase 1. Vanaf Fase 2 zijn 
er omleidingen en tijdelijke haltes 
omdat de Van Beethovenlaan dan 
is afgesloten. Zie voor meer infor-
matie de achterzijde.

Sommige parkeerplaatsen verval-
len tijdelijk op plekken waar wordt 
gewerkt.

Voetgangers & minder-validen 
kunnen bijna overal de bestaande 
paden gebruiken.



Omleidingsroute 20 t/m 23 juni 2022



Afsluiting Vivaldilaan
In Fase 1 is de Vivaldilaan vier dagen afgesloten: van 20 tot en met 23 juni.
Doorgaand verkeer wordt dan omgeleid. Ook buslijn 51 rijdt op die dagen 
om, via de Borodinlaan. De haltes op de Vivaldilaan vervallen dan. Op de 
Borodinlaan komen er tijdelijke (toegankelijke) bushaltes. Vanaf 24 juni 
2022 is de Vivaldilaan weer open en rijdt bus 51 weer de gebruikelijke route. 
Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. De verkeerssituatie is hiernaast 
op de kaart te zien.

Verkeerssituatie 20 t/m 23 juni 2022

Verkeerssituatie Fase 2 en 3

Afsluiting Van Beethovenlaan
(Augustus 2022 - najaar 2023)
In Fase 2 en 3 is de Van Beethovenlaan afgesloten: van augustus 2022 t/m 
najaar 2023. Al het gemotoriseerde verkeer (auto’s, vrachtauto’s, motoren) 
en buslijn 51 worden omgeleid. De omleiding loopt via de Borodinlaan, 
Mozartlaan, Churchillweg en de Laan van Bol‘Es. Deze aangepaste 
routes worden aangeven op omleidingsborden en zijn beschikbaar via 
navigatiesystemen. 

Tijdelijke haltes buslijn 51 
(Augustus 2022 - najaar 2023)
Vanaf Fase 2 kan het busverkeer niet meer volgens bestaande routes rijden. 
Samen met de RET heeft de gemeente Schiedam gezocht naar een manier 
om het openbaar vervoer zo goed mogelijk door te laten gaan. Tot en met de 
afronding van de herinrichting worden daarom aangepaste routes gevolgd 
en worden er tijdelijke (toegankelijke) bushaltes ingericht. In een volgende 
nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de verkeerssituatie in Fase 2 en 3 
en de aanpassingen voor het openbaar vervoer.



Wie informeert u over de werkzaamheden? 

Tijdens de herinrichting worden omwonenden en andere belanghebbenden 
op verschillende manieren geïnformeerd. De gemeente Schiedam houdt u met 
een nieuwsbrief op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden. Ook 
krijgt u rechtstreeks post van Evides, Stedin en Eneco. In hun brieven staat 
detailinformatie over de werkzaamheden, planning en wie u kunt bellen bij 
vragen of overlast.

Meer informatie of vragen?
Op de website schiedam.nl/vanbeethovenlaan vindt u meer informatie over de 
herinrichting van de Van Beethovenlaan. Hier staat bijvoorbeeld het inricht-
ingsplan. Ook de antwoorden op de vragen die omwonenden stelden tijdens 
informatieavonden kunt u hier lezen. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Hüseyin Dalmis of 
projectassistent Marilyn Louisville van de gemeente Schiedam. Dit kan via 
14010 of per email via contact@schiedam.nl. 

Herinrichting Van Beethovenlaan | aankondiging werkzaamheden 

Juni 2022

ColofonGemeente Schiedam

Stadskantoor, Stadserf 1

Postbus 1501

3100 EA Schiedam

Telefoonnummer 14 010

schiedam.nl/vanbeethovenlaan

Tekst: gemeente Schiedam 

Ontwerp: Buro Goedwijs

Drukwerk: Segers Drukkerij

Verspreiding: Productiefront 


	Herinrichting Van Beethovenlaan
	Van Beethovenlaan herinrichting van start
	Gezamenlijke planning met drie fases
	Werkzaamheden herinrichting per fase
	Wat merkt u van de werkzaamheden in Fase 1, 2 en 3?
	Omleidingsroute 20 t/m 23 juni 2022
	Verkeerssituatie 20 t/m 23 juni 2022
	Verkeerssituatie Fase 2 en 3
	Wie informeert u over de werkzaamheden?



