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Voor u ligt de nieuwbrief De Nieuwe Wetenschappers. Wat vindt u hierin? U kunt lezen hoe de
oplevering van de Daltonstraat en de Lorentzlaan is verlopen. We laten nieuwe huurders van de
Lorentzlaan aan het woord, we geven informatie over de kluswoningen in de wijk en over de inrichting
van de buitenruimte en de parkeerplaatsen. Lees vooral ook over onze fotowedstrijd en doe mee!

Nieuwe huurders aan de
Daltonstraat en de Lorentzlaan
De Wetenschappersbuurt wordt stap voor
stap een mooie, nieuwe wijk. Hoe staat het
met de werkzaamheden? U leest hier wat
u kunt verwachten in de fasen B, C en D.
Eerste tien energiezuinige eengezinswoningen aan de Daltonstraat verhuurd
In mei zijn tien zogenaamde ‘Nul op de
Meter’ woningen (NOM) verhuurd aan
Schiedamse gezinnen. Een NOM-woning
heeft genoeg zonnepanelen om voldoende
elektriciteit op te wekken voor huishoudelijk
gebruik en voor het gebruik van installaties
voor een gemiddeld gezin (2 volwassenen
en 1 kind). Daarnaast zijn de woningen
uitstekend geïsoleerd en volledig gasloos.
De bodem-warmtepomp zorgt voor verwarming en warm water. Dat alles maakt de
woningen bijzonder energiezuinig. Bewoners
krijgen geen energierekening, maar betalen
een Energieprestatievergoeding (EPV) aan
Woonplus. Wij noemen deze woningen dan
ook ‘energiezuinige woningen met EPV’.
Online bezichtiging in coronatijd
Vanwege de coronamaatregelen zijn de
verhuringen anders gegaan dan normaal.
Kandidaat-huurders konden de bouwplaats
niet bezoeken. Daarom hebben de woonmakelaars van Woonplus uitgebreide
YouTubevideo’s gemaakt, zodat de toekomstige bewoners de woningen online konden
bezichtigen. Via een beeldvergadering kozen
de kandidaten een woning. Degene met de
langste inschrijfduur mocht als eerste kiezen,
dan de volgende op de lijst, enzovoort. Ook
het doornemen van de huurovereenkomst
deden we digitaal. De nieuwe huurders
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reageerden positief en begripvol op deze
noodzakelijke, creatieve aanpassing van de
gang van zaken.
Vernieuwbouw flats Lorentzlaan
De twee flats aan de Lorentzlaan zijn
inmiddels grondig opgeknapt en klaar voor
de toekomst. U kunt zien dat het karakteristieke beeld van beide blokken gebleven is.
De typische ronde ramen zijn er nog steeds,
maar de trespabeplating aan de kopgevel
hebben we verwijderd. Het metselwerk is
schoongemaakt en opnieuw gevoegd. De
portieken zien er als nieuw uit. Alle bewoners
krijgen bovendien een videofoon. Zo kunnen
zij zien wie er aanbelt en dat is een veilig
idee. De appartementen zijn nu ook zeer

energiezuinig. Van de 80 appartementen zijn
72 woningen ‘energiezuinig met EPV’. De
woningen zijn zeer goed geïsoleerd en
gasloos. Om de appartementen moderner en
ruimer te maken, is ook de indeling veranderd.
De eerste woningen in het zogenaamde
knikblok zijn inmiddels opgeleverd aan de
nieuwe bewoners. In deze nieuwsbrief
vertellen drie nieuwe huurders enthousiast
over hun ervaringen. De oplevering van het
rechte blok aan de Lorentzlaan volgt na de
zomervakantie.
Wij wensen alle nieuwe huurders aan de
Daltonstraat en aan de Lorentzlaan veel
geluk in hun nieuwe woning.

Waar vind ik meer informatie?
• Wilt u weten hoe de woningen aan de Daltonstraat
en aan het Lorentzplein er van binnen uitzien?
Bekijk dan de filmpjes via deze links:
https://www.youtube.com/watch?v=Qg2oFwP1TrU
(Daltonstraat)
https://youtu.be/DBIVsW2xm7o (Lorentzlaan)

• Wilt u meer weten over energiezuinige woningen met EPV?
Woonplus heeft brochures en filmpjes gemaakt. De brochures
www.woonplus.nl onder de tab
zijn te vinden op
‘duurzaam’ en de filmpjes via ons YouTubekanaal:
h
 ttps://www.youtube.com/channel/
UC6H2cm7sjU0kNdneBiDTxFA

• Aannemer ERA Contour heeft een film gemaakt van de
vernieuwbouw aan de Lorentzlaan.
Deze film is te vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=lyzjvsFxo0Y

• De herstructurering van de Wetenschappersbuurt is
vastgelegd in diverse filmpjes. We raden u zeker aan om
de film ‘Timelapse nieuwbouwproject De Nieuwe Wetenschappers’ te bekijken via deze link:
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=QdwIQVvJsGo
U krijgt daar mooie opnames vanuit de lucht te zien.

‘Uniek om te wonen in een oud pand
met nieuwe technieken’
Op 30 juni kreeg Selim (24 jaar) de sleutel
van zijn nieuwe, energiezuinige woning
aan de Lorentzlaan. “Mijn eerste eigen
plek”, vertelt de enthousiaste accountant.
Bij het klussen maakte hij kennis met zijn
buren, ook twintigers uit Schiedam.
Enkelen kent hij nog van de middelbare
school.

Selim woont al zijn hele leven in Schiedam.
Alleen tijdens zijn studie woonde hij in
Rotterdam. “Mijn familie woont hier.
Bovendien vind ik Schiedam een leuke stad.
Het is er niet zo druk als Rotterdam, maar
toch heb je alles bij de hand en ben je zo
op de snelweg. In Oost wordt de laatste tijd
veel opgeknapt. Dat maakt het een steeds
leukere plek om te wonen.”
Waarom niet overal in Schiedam?
Hij woonde na zijn studie bij zijn vader, maar
was op zoek naar een koop- of huurhuis. Toen
hij in het Stadsblad las over het vernieuwbouwproject van de twee complexen aan de
Lorentzlaan, was hij direct geïnteresseerd.
“Op de website kon ik de plattegronden en
alle andere informatie vinden. Het werd mij
duidelijk dat ik aan de eisen voldeed. Het leek

Selim: ”Mijn eerste eigen plek.”
mij tof om in zo’n oud pand met karakter te
wonen. Nieuwe technieken als zonnepanelen,
isolatie, warmtepomp, driedubbel glas, luchtventilatie en een slimme meter maken het
tot een gebouw van de toekomst. Ik betaal
wel een Energieprestatievergoeding, maar
mijn energiekosten komen waarschijnlijk op
nul uit. Waarom doen we dit niet overal in
Schiedam? Het is zo bijzonder. Oude panden
vernieuwen, vind ik beter dan slopen.”
Tevreden met driekamerwoning
Door corona verliep het verhuren iets anders
dan normaal, vertelt Selim. “Door de filmpjes

die Woonplus had gemaakt, kon ik de woning
virtueel bezichtigen. Natuurlijk mis je wel
het gevoel, maar toch kreeg ik een goede
indruk. Uiteraard ben ik er een aantal keren
langsgereden. Ik ben heel tevreden met de
driekamerwoning die ik nu heb.”
Zodra Selim de sleutel kreeg, ging hij aan de
slag. “De wanden schilder ik met kalkverf, de
vloeren laat ik doen. Door het klussen kreeg
ik direct contact met mijn buren in de portiek.
Iedereen kent elkaar via-via, met sommigen
zat ik gelijktijdig op het lyceum Schravenlant.
Dan heb je direct een klik. Het voelt als op
kamers wonen, maar dan in een echt huis.”

‘Het voelt als het winnen
van de jackpot’

‘Het is heerlijk
om mijn eigen
huis te hebben’
Ilham (29 jaar) woont bij haar ouders in
Schiedam en was al lang op zoek naar
een eigen plek. “Ik was er echt aan toe.
Wonen aan de Lorentzlaan vind ik ideaal.
De snelweg, metro en winkels zijn allemaal
om de hoek. Na mijn werk kan ik hier alle
boodschappen doen.”

Kim en Johan: ”Het voelt als het winnen van de jackpot.”

Sinds 12 juli wonen Johan (26 jaar) en Kim (24 jaar) in hun compleet vernieuwde
driekamerwoning op de Lorentzlaan. “Het is heerlijk. Het is supermooi en zo goed
als nieuw. Het voelt als het winnen van de jackpot”, vertelt het enthousiaste stel.

Hij woonde eerst in Purmerend, zij afgelopen
jaar weer bij haar moeder in Tuindorp. Sinds
1,5 jaar hebben ze verkering. Kim: “We zochten
intensief naar een huis in Schiedam en hebben
op veel huizen gereageerd. Johan heeft sinds
begin dit jaar een baan als machine-operator
in Maasdijk; ik had na mijn studie in Groningen
tijdelijke banen en start in september 2020
bij de DrieMaasStede in Schiedam. Voor ons
is deze plek ideaal, omdat het dichtbij de
snelweg en het station is. Als er vrienden uit
Purmerend of Groningen met de trein komen,
lopen ze zó naar ons huis. De Lorentzlaan
is levendig en rijk aan culturen, maar niet
meer zo guur als vroeger. We hebben snel
leuke gesprekjes op straat. Met al die
nieuwbouw wordt de buurt steeds mooier.”
Advies van energiecoach
Behalve de locatie was het energiezuinige
A++ label een extra reden voor Johan en Kim
om op de woning te reageren. Johan: “Net
als bij een koelkast kies je liever voor een
A++ label dan voor een D-label. Het is handig
om op het scherm te kunnen zien hoeveel
energie we verbruiken en wat de zonnepanelen opleveren.”
Kim vult aan: “We hebben ons meteen
aangemeld bij de energiecoaches. Die
service biedt Woonplus. Waarom zou je dat

dan niet doen? Wij zijn trouwens perfect
geholpen door Woonplus. Op al onze vragen
kregen we in no-time antwoord.”
De woning is uitermate goed geïsoleerd.
Dat hebben Johan en Kim de eerste dagen
meteen gemerkt. “Het is gewoon bizar hoe
stil het binnen is als je de ramen sluit. De
Lorentzlaan is levendig, maar je hoort de
auto’s niet. Ook de temperatuur in de woning
is constant. Hoewel er veel lichtinval is, blijft
het ook op zonnige dagen koel binnen.”
Alle bewoners uit portiek uitnodigen
Dat er vooral jonge mensen wonen, vindt
Johan gezellig. Kim vond dat vooraf spannend.
“Ik heb in een studentenhuis in Groningen
gewoond en altijd volop meegedaan aan het
feesten. Maar ik ga nu werken combineren
met een studie, dus ik heb ook rust nodig.
Gelukkig werkt iedereen hier fulltime. We
zijn allebei sociaal, dus wij gaan zeker alle
bewoners uit onze portiek uitnodigen voor
een feest. Verschillende buren ken ik nog
van lyceum Schravenlant. Bijzonder is dat.”
Johan heeft er geen moment spijt van dat
hij Purmerend voor Schiedam verruilde. “Dat
komt ook omdat mijn beste vriend in deze
stad woont. Ik vind het leuk om na meer dan
25 jaar op een nieuwe plek te wonen. Ik
weet zeker dat ik me hier thuis ga voelen.”

Ilham werkt als vloermanager bij een winkel
op het Zuidplein in Rotterdam. Ze was op
zoek naar een eigen huis in Rotterdam-Oost
of Schiedam. “Ik vind het leuk dat het toch
Schiedam is geworden. Mijn ouders wonen
dichtbij. De Lorentzlaan is lekker multiculti
en je hebt er alles bij de hand. Ik ben wel blij
dat er in Oost zoveel wordt gerenoveerd en
nieuw gebouwd. Anders had ik niet zo snel
op deze woning gereageerd.”
Ze is al sinds haar achttiende jaar ingeschreven bij Woonnet Rijnmond, maar vergat dat
per ongeluk één keer te verlengen. “Toen
ging mijn inschrijfduur verloren en moest ik
weer opnieuw beginnen. Daarom ben ik blij
dat ik hiervoor in aanmerking kwam.”
Puzzelen over de indeling
Het verhuurproces verliep door corona
anders dan gewoonlijk. “Toch ging dat heel
makkelijk. De informatie die ik van Woonplus
over de woning kreeg, vond ik duidelijk. Wel
vind ik het jammer dat ik de woning niet kon
bezichtigen. Natuurlijk had ik het filmpje
gezien, maar dat gaf toch een vertekend
beeld. Toen ik de sleutel kreeg, vond ik de
woonkamer kleiner dan verwacht. Ik ben
nu aan het puzzelen hoe ik die ga indelen.
De badkamer was juist groter dan ik dacht.”
Cinewall
Omdat Ilham nu bij haar ouders woont, neemt
ze alle tijd om te klussen. “Ik heb geen haast
en verwacht pas in augustus te verhuizen.
De muren wil ik warm beige gaan schilderen.
Ik kijk nu naar een cinewall: een wand voor
de televisie en elektrische sfeerhaard. Dat
vind ik wel cosy.”
Ze heeft niet gekozen voor de woning omdat
die zo energiezuinig is, maar vindt dat wel een
plus. “Ik heb het altijd koud, dus het is fijn dat
het huis goed is geïsoleerd. Hoe alle apparaten
werken, staat duidelijk uitgelegd. Als het
ook nog goed is voor het milieu, is dat mooi
meegenomen.”

Buitenruimte krijgt
steeds meer vorm
De buitenruimte van de Wetenschappersbuurt begint nu aardig
vorm te krijgen. De woningen aan de Daltonstraat (fase C) zijn
inmiddels opgeleverd en dus kan de buitenruimte daaromheen
ingericht worden. Er wordt hard gewerkt om nog voor de zomer
de werkzaamheden aan de Dieselstraat gereed te krijgen.
Daarmee is de ontsluiting van de wijk weer hersteld.

Fietspad, waterpartij en groen
Toch moet er daarna ook nog wel wat gebeuren. Denk aan de
aanleg van het doorgaande fietspad langs de Horvathweg, de
inrichting van de waterpartij met een brug en de herinrichting
rondom de nieuwbouw aan de Hogebanweg (fase D). Volgens
de huidige planning wordt fase D eind 2020 opgeleverd. Alle
genoemde werkzaamheden worden na de zomer uitgevoerd en
dan zal de buitenruimte aan het eind van dit jaar bijna af zijn.
Restwerkzaamheden, zoals het aanplanten van groen, worden
begin volgend jaar uitgevoerd.
Parkeren
Door alle werkzaamheden was parkeren de afgelopen periode
erg lastig. Wij kennen dat probleem en er is hard gewerkt om
de buitenruimte zo snel mogelijk af te krijgen. Voor de zomer
zal dus de Dieselstraat klaar zijn en met de nieuwe inrichting
rondom de Daltonstraat komen er weer veel nieuwe parkeerplaatsen beschikbaar. De laatste renovatiewoningen aan de
Lorentzlaan worden in september opgeleverd. Daarna wordt
de rest van het parkeerterrein aan de achterzijde van de
Lorentzlaan vrijgegeven voor parkeren.
Wij danken u voor uw geduld en hopen dat u gaat genieten
van uw nieuwe wijk!

Fotowedstrijd
Trots op mijn
nieuwe stekkie!
Bent u ook zo trots op uw nieuwe huis en buurtje?
Deel dan een foto van uw nieuwe huis, interieur,
tuin of straat met ons. In de volgende nieuwsbrief
plaatsen we de drie mooiste foto’s en de winnende
inzenders krijgen een lekkere taart.
Mail uw inzending naar info@oostpactdoor.nl

Vijf karakteristieke kluswoningen aangeboden
in Daltonstraat
De kluswoningen van de Daltonstraat zijn onderdeel van de
herstructurering Wetenschappersbuurt Schiedam-Oost. In
Schiedam-Oost is er behoefte aan verschillende woningtypes.
Er is veel vraag naar ruime woningen en daarom heeft de
gemeente de boven- en benedenwoningen van de kluswoningen samengevoegd, waardoor grotere woningen zijn ontstaan.
Dit is een goede aanvulling op het woningaanbod in SchiedamOost. Daarmee is de ontsluiting van de wijk weer hersteld.

Geïnteresseerd?
Gemeente Schiedam heeft de voorgevels van de kluswoningen laten
restaureren. Daardoor sluit de uitstraling van de woningen aan
op de nieuwbouw van De Nieuwe Wetenschappers. De woningen
worden casco opgeleverd en kopers kunnen hun woning naar
eigen inzicht inrichten. De woningen gaan waarschijnlijk in
augustus 2020 in verkoop via 3Dmakelaars. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via info@3dmakelaars.nl.

Oh, wat een
geweldig
leuke tuin!
Wat een mooi
pleintje!

Wat is
je huisje
leuk!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ERA Contour, Gemeente Schiedam en Woonplus Schiedam.
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Wat een
gezellige
plek!
Wat wordt
je buurtje
mooi!

