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Van Beethovenlaan 
in uitvoering
De gemeente Schiedam wil de Van Beethovenlaan prettiger, 
groener en veiliger inrichten. Door Evides, Stedin, Eneco 
en de gemeente Schiedam worden als onderdeel van de 
herinrichting verschillende werkzaamheden uitgevoerd.  
Dit gebeurt in drie fases. De werkzaamheden zijn inmiddels 
in volle gang. In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang 
en de aankomende werkzaamheden.

Voortgang Fase 1 (Evides/Stedin)
Op 20 juni 2022 zijn Evides en Stedin be-
gonnen met werkzaamheden op en rondom 
de Van Beethovenlaan. Waterbedrijf Evides 
vervangt verouderde waterleidingen door 
nieuwe, Stedin vervangt gasleidingen. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door 
aannemersbedrijf Van Vulpen. 

Omwonenden en verkeer krijgen vanwege 
de werkzaamheden te maken met tijdelijke 
beperkingen en/of omleidingen. Deze 
worden met borden aangegeven. Vanaf 22 
augustus 2022 wordt de Van Beethovenlaan 
afgesloten voor doorgaand verkeer en krijgt 
u te maken met omleidingen en tijdelijke 
beperkingen. Ondanks deze beperkingen 
blijven alle woningen en bedrijven in de 
omgeving bereikbaar.

Vanwege de werkzaamheden aan de 
waterleidingen, is het soms nodig om de 
watertoevoer af te sluiten. Als omwonende 

en/of ondernemer kunt u dan tijdelijk geen 
gebruikmaken van de watervoorzieningen. 
Van aannemersbedrijf Van Vulpen krijgen 
omwonenden en ondernemers tijdig per 
post informatie over de exacte data en 
tijden waarop er geen gebruik kan worden 
gemaakt van de watervoorziening.

De werkzaamheden voor Evides en Stedin 
vormen Fase 1 van de herinrichting. Deze 
fase loopt door terwijl Fase 2 begint.

Fase 2 start 22 augustus
Als onderdeel van de herinrichting worden 
door Eneco leidingen aangelegd voor een 
warmtenet. Dit is onderdeel van het project 
Nieuwe Energie voor Groenoord. Deze 
werkzaamheden beginnen op maandag 22 
augustus. In deze fase gaat de gemeente 
Schiedam aan de slag met werkzaamhe-
den aan de riolering op en rondom de Van 
Beethovenlaan. Vanaf augustus krijgen 
omwonenden en verkeer te maken met 



een nieuwe verkeerssituatie. Woningen en 
bedrijven blijven bereikbaar. Zie voor meer 
informatie over de verkeerssituatie vanaf 
augustus 2022 de kaart op de achterkant 
van deze nieuwsbrief.

De warmteleidingen van Eneco worden 
aangelegd door aannemer Visser & Smit 
Hanab. Elke keer wordt een stuk straat 
opengebroken. Zodra de leidingen zijn 
aangelegd wordt de sleuf aangevuld en 
hersteld. Vervolgens wordt een volgend 
stuk straat opengebroken. Met deze 
werkwijze houden we alle woningen en 
winkels bereikbaar voor iedereen. De 
aannemer start in de Johannes Verhulst-
straat en eindigt in het zuidelijke deel van 
de Van Beethovenlaan. 

Fase 3 in voorjaar 2023
Wanneer Fase 1 en Fase 2 zijn afgerond, 
gaat de gemeente Schiedam aan de 

slag met de herinrichting van de Van 
Beethovenlaan en omgeving. Dit moet een 
groenere, prettigere en verkeersveilige 
laan opleveren. Het inrichtingsplan dat 
in overleg met hulpdiensten (politie, 
brandweer, ambulances), vervoersbedrijf 
RET en omwonenden tot stand is gekomen 
wordt dan concreet gemaakt. Op de 
webpagina schiedam.nl/vanbeethovenlaan 
is meer informatie te vinden over het 
inrichtingsplan.

Groenwerkzaamheden
Ter voorbereiding op de uitvoering van het 
inrichtingsplan (Fase 3) worden groenwerk-
zaamheden uitgevoerd. Sommige bomen 
zijn te oud of zijn ziek en moeten hierom 
worden gerooid. Andere bomen worden 
verplant, naar een andere locatie. Na de 
herinrichting zijn er meer bomen dan dat 
er worden gerooid. De rooiwerkzaamheden 
worden in het najaar van 2022 uitgevoerd.



Werkzaamheden herinrichting per fase

Fase 1
juni 2022 – januari 2023

Evides

Waterbedrijf Evides vervangt 

verouderde watearleidingen 

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? 

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.

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 plekken 
te maken met omleidingen. Deze 
worden aangegeven met borden.

Buslijn 51 rijdt vanaf 22 augustus 2022 
een alternatieve route. Er zijn omleidin-
gen en tijdelijke haltes omdat de Van 
Beethovenlaan dan is afgesloten. Zie 
voor meer informatie de achterzijde.

Sommige parkeerplaatsen vervallen 
tijdelijk op plekken waar wordt gewerkt.

Voetgangers & mindervaliden 
kunnen bijna overal de bestaande 
routes gebruiken.

Tijdelijke inritten: er worden 
tijdelijke inritten aangelegd om 
het Sibeliusplein, Chopinplein en 
Griegplein bereikbaar te houden.  
Met borden worden de aangepaste 
routes aangegeven.



Verkeerssituatie vanaf augustus 2022

Om de herinrichting goed te kunnen uitvoeren, zijn verkeersbeperkingen 
en omleidingen helaas noodzakelijk. Zo is de Van Beethovenlaan vanaf 
augustus bijna een jaar afgesloten voor doorgaand verkeer. Ondanks de 
beperkingen blijven alle woningen en bedrijven in de omgeving bereikbaar. 
Ook blijft het mogelijk om gebruik te maken van buslijn 51.



Afsluiting J. Verhulststraat – L. Zimmermanplein 
Eneco 15 augustus – 23 september 2022

De Johannes Verhulststraat - Louis Zimmermanplein is van maandag 15 augustus 
tot en met vrijdag 23 september 2022 afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit in 
verband met werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van Eneco.

Afsluiting Van Beethovenlaan 
Augustus 2022 – najaar 2023

Vanwege werkzaamheden die door Evides en Stedin en later Eneco en de 
gemeente Schiedam worden uitgevoerd is de Van Beethovenlaan tot en met 
eind 2023 afgesloten voor doorgaand verkeer. In die periode blijven woningen 
bereikbaar via tijdelijke inritten. Fietsers krijgen, indien nodig, te maken met 
omleidingen. Voor voetgangers worden bestaande looproutes zoveel mogelijk 
intact gehouden, met gebruik van loopplanken. 

Eneco

Eneco treft van 26 augustus 2022 tot en met 1 april 2023 voorbereidingen voor het 
project Nieuwe Energie voor Groenoord. Hiervoor worden warmteleidingen aangelegd 
op en rondom de Van Beethovenlaan. Ook in andere delen van Groenoord treft Eneco 
voorbereidingen. Informatie hierover krijgen bewoners direct van Eneco.

Gemeente Schiedam 

In het voorjaar van 2023 begint de gemeente Schiedam met de herinrichting van 
de Van Beethovenlaan (en omgeving) volgens het inrichtingsplan. Dit moet leiden 
tot een veiligere, groenere en prettigere omgeving. Ook voor deze werkzaamheden 
is het nodig om de Van Beethovenlaan af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Tijdelijke haltes buslijn 51
Augustus 2022 – najaar 2023

Vanaf 15 augustus 2022 kan buslijn 51 niet meer volgens de vaste route 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 
bushaltes ingericht. Op de kaart hiernaast staan alle tijdelijke haltes aangegeven.



Wie informeert u over de werkzaamheden? 

Vragen over de werkzaamheden van Evides en Stedin?

Aannemersbedrijf Van Vulpen werkt in opdracht van Evides en Stedin. U kunt 
met vragen en opmerkingen over hun werkzaamheden contact opnemen met de 
heer C. Holla. E-mail: c.holla@vanvulpen.eu

Vragen over de werkzaamheden van Eneco?

Aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab werkt in opdracht van Eneco. Met vragen/
opmerkingen over hun werkzaamheden kunt u per e-mail contact opnemen. 
E-mail: nevg@vshanab.nl

U kunt ook contact opnemen met Eneco. 
E-mail: werkenaanwamte@eneco.com
Tel: 088 – 8955 500 (normaal beltarief). Ma t/m vrij, 8:00-18:00 uur.
Meer informatie: www.eneco.nl/warmtevoorgroenoord

Meer informatie over de herinrichting
Op de webpagina schiedam.nl/vanbeethovenlaan vindt u meer informatie 
over de herinrichting van de Van Beethovenlaan. Hier staat bijvoorbeeld het 
inrichtingsplan. Heeft u vragen over de herinrichting? Neem dan contact op 
met projectleider Hüseyin Dalmis of projectassistent Marilyn Louisville van de 
gemeente Schiedam. Dit kan via 14010 of per e-mail via contact@schiedam.nl.
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