
 
 

 
 

Februari 2022 

 
 

Beste bewoners, 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het projectteam Oranjeburgh. En daarmee 
het slot van een lang traject dat heeft geleid tot een mooie nieuwe buurt.  
 
De ontwikkeling van Oranjeburgh begon met de sloop van het Vlietland 
ziekenhuis. Nu, rond 12 jaar later na de start van het particulier 
opdrachtgeverschap, zien we het resultaat: een buurt die opvalt door 
architectonische kenmerken en duurzame inrichting. Een buurt waar 
‘uitzonderlijk’ de norm is, maar die toch eenheid uitstraalt. Veel nieuwe 
bewoners hebben de kans benut om in Oranjeburgh hun creatieve 
woonideeën gestalte te geven. 
 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
Oranjeburgh een ‘project’ van de 
lange adem was. De inzet en 
volharding van u en al die anderen 
die zich hebben ingespannen heeft 
geleid tot een buitengewoon mooi, 
nieuw stukje Schiedam. Wij zijn er 
trots op. 
 
Wij danken u voor het getoonde 
vertrouwen en wensen u nog vele 
goede jaren in Oranjeburgh.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Oranjeburgh 
 
 
 
 
 
 
 

Oranjeplantsoen 



 
 

 
 
 
 

 
Luchtfoto Oranjeburgh 

 
 

Openbare ruimte 
 
De werkzaamheden  die we aankondigden in de nieuwsbrief van augustus 
2021 zijn nagenoeg gereed. Dit betreft: het definitief inrichten, de 
herstelwerkzaamheden en de groenwerkzaamheden. 
 
 
Voormalig Zusterpad 
 
De werkzaamheden aan het voormalige Zusterpad zijn gereed en uitgevoerd 
volgens de uitkomst van de gehouden enquête. 



 
 

 



 
 

Rode Beuk 
 
Bij de groenwerkzaamheden hebben we extra aandacht besteed aan de rode 
beuk. Deze beuk heeft het de laatste jaren moeilijk gehad. Om de boom in 
goede conditie te krijgen was het noodzakelijk hier een 
groeiplaatsverbetering toe te passen, door de ondergrond te beluchten. 
Vervolgens werd ongeveer 600 liter substraat ingebracht, dat uit 
wormencompost en lavakorrels bestaat. Het toevoegen van biologische 
bodemschimmels verbetert de structuur en versterkt de weerstand van de 
boom. Als laatste werd actief houtskool met bodembacteriën en 
bodemschimmels toegevoegd. Dit stimuleert het bodemleven. Het resultaat 
van de behandeling is een sterke en stabiele boom met een gezond bladerdek. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Gemeentelijke projectorganisatie 
 
Nu Oranjeburgh als project gereed is, hebben we de gemeentelijke 
projectorganisatie per 31 januari 2022  opgeheven. Uiteraard kunt u nog 
altijd contact opnemen met de gemeente.  
Vanaf nu verloopt dit via de reguliere kanalen, die hieronder zijn vermeld. 
 
 
Contact 
 
Heeft u vragen dan kunt u met gemeente Schiedam contact opnemen via: 

 telefoon: 14 010 

 e-mail: contact@schiedam.nl onder vermelding van Oranjeburgh 

 Meldingen over de buitenruimte kunt u eenvoudig doen met de 
BuitenBeterApp. Kijk voor meer informatie over de app op 
schiedam.nl/a-tot-z/melding-buitenruimte. 

 
Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de website van gemeente Schiedam: 
schiedam.nl/a-tot-z/oranjeburgh. 


