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Planning  

De eerste 158 woningen zijn opgeleverd. De woningen op de twee vrije kavels in deze fase moeten nog 

worden gerealiseerd door particulieren. De bouw van fase 3 is ook al in volle gang: daarmee krijgt Park 

Harga er weer 62 eengezinswoningen en 34 appartementen bij.  

 

Verder is de ontwikkelcombinatie druk bezig met de voorbereidingen voor de start van de bouw van de 

overige woningen. Dan gaat het om 38 huurwoningen en 4 koopwoningen in fase 3D en 35 woningen 

(waarvan 22 huur) in fase 4. Medio maart gingen de 52 eengezinswoningen in fase 5 in de verkoop. Dit  

plan is positief ontvangen in de markt. De aannemer zal naar verwachting eind dit jaar beginnen met 

de bouw van deze laatste fase. 

 

Planning 

Hieronder is te zien wanneer welke woningen worden opgeleverd. De planning is dat de aannemer 

medio 2023 alle werkzaamheden afgerond heeft binnen Park Harga.  

 

 
 

 

Park Harga krijgt steeds meer vorm! De vorderingen ziet u dagelijks om 
u heen. Een nieuwe mijlpaal is bereikt met de oplevering van de eerste 
158 woningen (fase 1 en fase 2) en de start van de bouw van fase 3. Als 
bewoner of belanghebbende willen we u graag informeren over de 
voortgang en wanneer welke werkzaamheden nog uitgevoerd gaan 
worden. 
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Centrale speelplek 

Onderdeel van de groenzone is een centrale speelplek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 

Deze locatie is inmiddels ingericht met speeltoestellen en het gras is inmiddels ingezaaid. We houden 

het terrein nog even afgesloten zodat het gras de mogelijkheid krijgt te groeien. Het streven is om deze 

locatie voor de meivakantie open te stellen.  

 

Ecozone 

Het gebied van de Sportlaan wordt ingericht als een zogeheten ’Ecozone’. Het gaat om het deel tussen 

de Olympiaweg en verbindingsweg van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis. Dit deel maakt onderdeel 

uit van de belangrijke ecologische verbindingszone langs de Poldervaart. Voor een optimale 

natuurbeleving wordt in dit gebied enkel een wandelpad aangelegd. Hiermee komt er zowel een 

looproute tussen Harga en het metrostation, als de mogelijkheid om een wandeling te maken vanuit 

Harga en vanuit het ziekenhuis.  

 

Het wandelpad wordt niet geasfalteerd, maar wordt voorzien van een type halfverharding wat past bij 

groene omgeving. De verwachting is dat de Ecozone eind mei toegankelijk is; het aanbrengen van de 

beplanting vindt plaats in het najaar 2021.  

 

Aan weerszijden van het wandelpad wordt bloemrijk gras aangelegd dat bestaat uit wadi’s, natte zones 

en drassige oeverbeplanting. Dit komt ten gunste van de natuurontwikkeling langs de Poldervaart.  

 

Nieuwe brug over de Poldervaart 

Voor een optimale verbinding met het OV-net is een nieuwe fiets –voetgangersbrug noodzakelijk. De 

huidige route loopt via het tunneltje aan de Sportlaan. Met de aanleg van nieuwe brug krijgen fietsers 

en voetgangers een kortere en aangenamere route naar onder andere metrostation Nieuwland en 

Scholengemeenschap Spieringshoek. De verwachting is dat deze brug in 2023 gerealiseerd is. 

 



 
 

 
 

Werkzaamheden Hargalaan 

De asfaltconstructie van de Hargalaan was aan vervanging toe. Deze werkzaamheden zijn nu in 

uitvoering. Ook wordt ter hoogte van de Olympiaweg een rotonde aangelegd. Deze werkzaamheden 

zijn onlangs gestart en duren nog tot eind juni. Het verkeer op de Hargalaan zal hierdoor hinder 

ondervinden. Als gevolg van de werkzaamheden zal de kruising tussen Hargalaan en Olympiaweg tot 

en met week 24 (medio juni) worden omgelegd zoals hieronder op de tekening aangegeven. De 

aannemer vraagt u om begrip voor de overlast.   

 

 
Verkeer de Olympiaweg UIT: enkel rechtsaf richting Schiedam en oprit 10 van de A20. 

 



 
 

 
Verkeer Olympiaweg IN: vanuit Vlaardingen enkel rechtsaf. Advies om afrit 9 (Vlaardingen) van de 

A20 hiervoor te nemen. 

 

Werkzaamheden Olympiaweg 

De Olympiaweg is voor een deel gereconstrueerd, maar voor een deel nog niet. De weg blijft in gebruik 

voor bouwverkeer tot het einde van alle bouwactiviteiten in Park Harga (begin 2023). Nadat de 

aannemer alle bouwactiviteiten heeft afgerond, zal het laatste deel van de Olympiaweg ook vernieuwd 

worden. De toegang en uitgang van de Olympiaweg worden toegelicht in de twee bovenstaande 

kaarten.  

 

Informatie 

Heeft u na het lezen van deze brief vragen?  

Voor vragen over de woning: neem contact op met uw ontwikkelaar via uw groepsapp of mailadres van 

uw ontwikkelaar.  

Voor vragen over de openbare ruimte, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center via 

telefoonnummer 14 010 of via mailadres contact@schiedam.nl.  

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schiedam, OC Harga Midden B.V. (een samenwerking tussen Thunnissen en VolkerWessels 

Vastgoed B.V.) en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 

mailto:stadhuis@schiedam.nl

