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 Uitgave december 2021

In deze nieuwsbrief leest u over de 
planning en de werkzaamheden aan 
het Lidl-project in Schoonhoven. 

Voorwoord van Leon
Met trots kan ik schrijven dat Lidl een 
paar weken geleden is gestart met de 
bouw van de nieuwe supermarkt aan 
de Albert Plesmanstraat. Naast een 
nieuwe, grote, moderne winkel komen 
er ook twaalf nieuwe woningen. We 
hebben bewoners en winkeliers al in 
2019 geïnformeerd over de plannen. 
Ondanks de strenge maatregelen 
rondom COVID, hebben we op 16 juli 
2020 een fysieke bijeenkomst in de 
Ark in Schoonhoven georganiseerd. Dit 
uiteraard binnen de regels van het RIVM.  
Daar zijn de plannen voor de winkel en 
de supermarkt gepresenteerd voor alle 
belangstellenden. Wij hebben de buurt 
betrokken, omdat wij het belangrijk 
vinden dat dit project samen met de 
omgeving tot stand komt. Het is tenslotte 
hun buurt.

Planning 
OPENBARE RUIMTE ALBERT PLESMANSTRAAT 

Jan 2022 – maart 2022 Verwijderen en nieuw te plaatsen riool  Albert Plesmanstraat: verschillende delen van de 
Albert Plesmanstraat niet bereikbaar.

Maart 2022 – juni 2022 Definitieve bestrating Albert Plesmanstraat / Beneluxlaan. Verschillende delen van de 
Albert Plesmanstraat en Beneluxlaan in verschillende fases niet bereikbaar.

Zomer 2022 Sloop bestaande winkel en kiosken.

Najaar 2022 Aanleg nieuwe bestrating ter plaatse van de gesloopte kiosken

Nov 2022 Einde werkzaamheden. 

WINKEL

Nov 2021 – dec 2021 Storten funderingen en vloer

Jan 2022 –april/mei 2022 Bouw nieuwe winkel

juni 2022 Inrichting nieuwe winkel

Juli 2022 Verwachte opening nieuwe winkel. U wordt hiervan door Lidl op de hoogte gehouden

APPARTEMENTEN

Dec 2021 – nov 2022 Werkzaamheden appartementen

Dec 2022 Verwachte eerste oplevering eerste appartement

Contact en informatie
Heeft u vragen over de werkzaam
heden, dan kun u ons bereiken per 
email en/of telefoon. Ook op de web
site staat meer  informatie.

Projectleider:
Jos Lansbergen

Exploitant: 
Lidl Nederland GmbH

Projectmedewerker: 
Annemieke van der Graaf

Telefoon: 
140182

E-mail: 
J.lansbergen@krimpenerwaard.nl

Website:
www.krimpenerwaard.nl/ 
lidl-albert-plesmanstraat

Artist impression van de woningen

Deze planning is een voorlopige planning, omdat er veel werkzaamheden buiten gebeuren zijn de aannemers afhankelijk van werkbaar 
weer. Mochten er grote wijzigingen in de planning ontstaan zullen wij u hierover op de hoogte brengen.

De openbare ruimte krijgt een ware 
facelift. Zo wordt de riolering vervangen 
en klimaatadaptieve maatregelen 
toegepast. Hierover leest u meer in deze 
nieuwsbrief. In september zijn eerste 
heipalen geslagen en dat betekent dat 
het project in uitvoering is. Met deze 
nieuwsbrief willen wij u informeren over 
hoe het gebied er uit komt te zien in de 
toekomst. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Jos Lansbergen 
van de gemeente Krimpenerwaard via 
j.lansbergen@krimpenerwaard.nl. 

Leon de Wit,
Wethouder 

Artist impression van de nieuwe winkel



© Copyright Grijsen Park & Straatdesign - Plane enkelzits | 1

Plane enkelzits

Productbeschrijving
De Plane boombank is een robuuste bank. De bank is modulair opgebouwd waarbij de zitting volledig is vervaardigd uit hout.
De warme en rustige uitstraling zorgt er voor dat deze boombank de boom het middelpunt laat zijn van de openbare ruimte.

Extra informatie

Afmeting Ø 3000mm x h 460mm *Andere afmetingen op aanvraag
Exclusief Betonvoeten
Materiaal bank FSC 100% hardhout onbehandeld

Materiaal onderstel Staal koker 100mm x 100mm x 3 mm, thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 μ in
RAL kleur naar keuze.
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    REGIMENT VAN HEUTSZSTRAAT: 
BEPLANTING EN GEBIED TUSSEN 
DE  PAALTJES 

Het gebied tussen de paaltjes van de 
Regiment van Heutszstraat is geen 
onderdeel van de herinrichting van het 
openbaar gebied en blijft gehandhaafd. Er 
zal niets veranderen aan de bestemming 
of de functie van het pleintje. Er worden 
nieuwe bomen geplant van de soort 
‘Alnus glutinosa’ oftewel de Zwarte Els. 
De plantvakken worden uitgevoerd met  
bodembedekkende heesters. Voorbeelden 
van de soorten bodembedekkende heesters 
zijn te zien op de kaart in deze nieuwsbrief. 
Tevens wordt de beplanting aan de 
noordzijde van de winkel verhoogd om de 
privacy van de bewoners van de Regiment 
van Heutszstraat te waarborgen.

    DE NIEUWE SUPERMARKT
De huidige supermarkt wordt vervangen 
door een nieuwe, moderne supermarkt die 
voldoet aan de duurzaamheidseisen van 
vandaag de dag. De winkel wordt gasloos, 
krijgt zonnepanelen op het dak en  
LED-verlichting die werken op bewegings-
melders. Daarmee voldoet de winkel aan 
energielabel A++++. 

    ALBERT PLESMANPLEIN EN 
BOOMBANK 

Bij het ontwerp van het plein hebben 
we met de landschapsarchitect het doel 
gesteld om een plein te realiseren waar de 
bewoners en bezoekers zich  prettig voelen. 
Het achterliggende idee is dat mensen 
graag komen winkelen op het Albert 
Plesmanplein, makkelijk kunnen parkeren 
en even blijven hangen voor een praatje. Na 
het winkelen even zitten? Dat kan uiteraard 
op de ‘Plane’ boombank. Een robuuste bank 
waarbij de zitting volledig is vervaardigd uit 
hout. De warme en rustige uitstraling zorgt 
ervoor dat deze boombank het middelpunt 
laat zijn van de openbare ruimte. 
 

Afbeelding 1: Boombank, afmetingen in 
centimeters.

    OPSTELPLAATS AMBULANTE 
HANDEL HOEK EDELSMIDSDREEF 
EN AP STRAAT.

De opstelplaats voor ambulante handel blijft 
gehandhaafd op dezelfde locatie. 
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klimaat adaptieve parkeervakken

LEGENDA:

betontegels, halfsteenverband, kleur grĳs

straatbakstenen lingeformaat, keper verband,  type Ardeche

straatbakstenen, lingeformaat, elleboogverband,  type Ardeche

betonstraatsteen, halfsteensverband Cirkel kleur grĳs/wit

betonstraatsteen, kleur antraciet/wit (voetgangersoversteek)

betonstraatsteen,elleboogverband, grĳs

betonstraatsteen,keperverband, geel

betonstraatsteen,keperverband, rood

nieuwbouw

symbooltegel voetganger

symbooltegel MIVA

symbooltegel laadpunt

symbooltegel parkeervak

bebording

drempel in wit/antraciete 
betonstraatstenen

boom, nieuw 
Van Heutszstraat Alnus Glutinosa

Meerstammige heester
Van Heutszstraat Corylus Avelana
Gras

ondergrondse vuilcontainer

boom, bestaand

haag

zitbank

Robust groen
(heesters bodembedekkers)

Sierborders (bloeiende planten)

 fietsbeugels
wegmeubilair, paal

wegmeubilair, bank,  te hand haven/ 
opnemen en verplaatsen

Bestaande lichtmast

Lichtmast, armatuur 
Sustainder Alexia

Lichtmast, armatuur 
Signify BDS100 UrbanStar

Winkelwagenopvang

Signifiy BDS
100 UrbanStar

Sustainder Alexia

Aster ageratoides Asran Sedum matrona
Rudbeckia fulgida
Goldstrum

Voorbeelden planten sierborders

Elaeagnus ebbingei
Prunus laurocerasus 
Ottolyuken

Voorbeelden planten robuust groen
Ilex meserveae 
Blue princess

    OPSTAPPLAATS BUSHALTE
De opstapplaats van de bushalte wordt 
gerealiseerd aan de weerszijden van het 
Albert Plesmanplein ten hoogte van ,de 
containers bij de Edelsmidsdreef, verkeers-
technisch gezien de beste ligging in het 
projectgebied. 

    ALLE BOMEN
In de plannen van het nieuwe gebied 
speelt vergroening een belangrijke rol. 
Dit is de wens van de omgeving en de 
gemeenteraad. Ook wij, als gemeente en 
exploitant, zijn van mening dat meer groen 
meer kwaliteit betekent. Om ruimte te 
maken voor de bebouwing zijn de bomen 
aan de Beneluxlaan en de noordzijde van de 
Albert Plesmanstraat verwijderd.
De hoeveelheid gekapte bomen worden in 
gelijke aantal herplant. De locaties van de 
bomen zijn voorzien aan de Beneluxlaan, 

Albert Plesmanstraat, aan het nieuwe 
Albert Plesmanplein en de Regiment 
van Heutszstraat. Al eerder is een aantal 
bomen gecompenseerd aan de Adam 
van Vianenstraat ter hoogte van de Plus 
Supermarkt en bij de nieuwe speelvoor-
ziening naast de moskee.  
 
    PARKEREN EN VERKEERSKUNDIGE 

INRICHTING ALBERT 
PLESMANPLEIN

Aan de Albert Plesmanstraat, de zuidzijde 
van de nieuwe winkel en het plein, komen 
nieuwe parkeerplaatsen. Deze parkeer-
plaatsen worden groter dan het standaard-
formaat, namelijk 260 centimeter breedte 
in plaats van de normale breedte van 
240 centimeter. Mindervaliden kunnen 
dichtbij de supermarkt parkeren. Er 
worden twee extra grote parkeerplekken 
gerealiseerd aan de oostzijde van de 

supermarkt. Voor de gehele Albert 
Plesmanstaat blijft een blauwe zone gelden.  
Voor degenen die elektrisch rijden blijft 
de laadpaal aan de Albert Plesmanstraat 
gehandhaafd.  
Er geldt een eenrichtingsverkeer bij 
de parkeerplaatsen aan het Albert 
Plesmanplein (op de plek van de huidige 
kiosken), waardoor er sprake is van een 
veilige verkeerssituatie voor het winkelend 
publiek. 

    KLIMAATADAPTATIE: GRASTEGELS 
EN BEPLANTING ALBERT 
PLESMANSTRAAT

Ook bij de inrichting van de openbare 
ruimte staat duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Zo worden de parkeervakken 
aan de Albert Plesmanstraat klimaat-
adaptief ingericht. Dat betekent dat de 
parkeervakken speciale waterdoorlatende 

kunststof grastegels krijgen, die voor een 
gedeelte water doorlaten. Zo kan het water 
via de ondergrond afgevoerd worden.
Tussen de parkeervakken komen er stroken 
met tegeltjes om beter te kunnen in- en 
uitstappen. Op de afbeelding ziet u een 
voorbeeld van deze grastegels. Naast het 
verbeteren de van waterafvoer ziet het er 
door de vergroening ook een stuk aantrek-
kelijker uit. 

Afbeelding 3. Soortgelijke grastegels in een 
ander projectgebied.

Behalve de grastegels is aan de zijde 
van het Schoonhovens College ook extra 
beplanting aangebracht. Beplanting zorgt 
enerzijds voor eenvoudigere verwerking 
van regenwater en anderzijds werkt het 
verkoelend, omdat stenen hitte langer 
vasthouden dan beplanting. 

    BEVOORRADING WINKEL
De bevoorrading van de winkel is op 
dit moment aan de Regiment van 
Heutszstraat gesitueerd en gaat gepaard 
met geluidsoverlast, een rommelige 
aanblik en verkeers overlast. In het nieuwe 
ontwerp is de bevoorrading aan de 
Albert Plesmanstraat gesitueerd, deze wordt 
inpandig gemaakt, waardoor de bewoners 
van de Regiment van Heutszstraat geen 
last meer hebben van de bovenstaande 
problemen. 

    NIEUWE WONINGEN
De verkoop van de twaalf appartementen is 
gestart in september 2021. Het appartemen-
tencomplex ‘de Pionier’, is een verwijzing 
naar Albert Plesman, de luchtvaartpionier. 
Ook hier staat duurzaamheid weer hoog 
op de agenda: de woningen zijn gasloos 
en hebben de norm EPC 0. De inschrijving 
is gesloten. 11 van de 12 woningen zijn 
verkocht aan de inwoners van de gemeente 
Krimpenerwaard.

    RIOLERING ALBERT 
PLESMANSTRAAT

Omdat de openbare ruimte opnieuw wordt 
ingericht hebben we besloten om gelijktijdig 
de riolering aan te pakken.

De in deze nieuwsbrief gebruikte 
afbeeldingen en foto’s zijn bedoeld om een 
indruk te geven van de ontwerpen, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend.








      









Afbeelding 2. Voorbeeld van de Ulmus 
Holandica, de soort boom die bij de nieuw 
aan te leggen parkeerplaats aan het Albert 
Plesmanplein wordt geplant. 




