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Nieuwsbrief Reconstructie knooppunt Vijfsluizen 
Hierbij ontvangt u de vijfde en tevens laatste nieuwsbrief over de 
werkzaamheden aan het knooppunt Vijfsluizen. Met de nieuwsbrief informeren 
wij u over de vorderingen op het werk en geven we inzicht in de voor de 
omgeving belangrijke momenten die in de nabij toekomst spelen. 
 

Terugkijken naar het begin 
Nu dat de werkzaamheden op zijn eind beginnen te lopen is het goed om nog 
eens terug te kijken naar het begin om te overzien wat er allemaal is gebeurd in 
het afgelopen jaar. Vorig jaar augustus hebben wij het werk aangenomen van de 
gemeenten Vlaardingen en Schiedam en de eerste maanden van het werk 
bestonden vooral uit het technisch uitwerken van het ontwerp van de het nieuwe 
knooppunt. Daarbij is er veelvuldig overleg geweest met de ondernemers in het 
gebied om de gevolgen voor de bereikbaarheid zo goed mogelijk in beeld te 
krijgen. In Januari van dit jaar lag er dan ook een ontwerp en een methode van 
uitvoering die optimaal aansloot op de belangen van het gebied.  
 
Nog maar zo’n 8 maanden geleden zijn de werkzaamheden gestart aan het 
knooppunt Vijfsluizen. Toen was de grote vraag nog vooral hoe groot de overlast 
voor het verkeer zou zijn tijdens de werkzaamheden. Terugkijkend denken wij 
dat de overlast een stuk minder groot is geweest dan we vooraf hadden 
voorzien. Dat is te danken aan een slimme fasering maar zeker ook aan de vele 
automobilisten en bedrijven die rekening gehouden hebben met het werk en 
waar mogelijk een andere route hebben genomen of een andere manier of 
moment van vervoer hebben gebruikt. Daar willen wij u dan ook oprecht voor 
bedanken. Zonder deze inzet was het werk niet gelukt.  
De komende vier weken werken wij naar het einde van het werk toe. Op 1 
november zijn de werkzaamheden aan Vijfsluizen afgerond en kan het verkeer 
weer volop en zonder beperkingen gebruik maken van alle wegen. Voordat het 
zover is moet er echter nog genoeg gebeuren met ook nog een weekeind van 
afsluiting en een weekeinde met grote drukte voor het doorgaande verkeer. U 
leest hier dan ook meer over in deze nieuwsbrief.  
 

De nieuwe deklagen van het werk 
In de week van 11 t/m 15 september zijn de deklagen op het grootste deel van 
het werk in de nacht aangebracht. De weergoden waren ons daarbij helaas niet 
gunstig gezind. Met bakken kwam het af en toe uit de hemel waarbij ons nog wel 
eens het gevoel bekroop of het allemaal niet wat minder kon.  
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Door echter goed te kijken naar de weerberichten hebben we echter toch het 
meeste werk aan de deklagen kunnen maken. Met name aan de noordkant van 
de Vlaardingerdijk ontbreekt er nog een stuk. Half oktober brengen we daar ook 
de laatste delen van de deklaag aan en dan maken we ook het werk aan de 
markeringen af. Dan oogt de nieuwe weg ook echt als een nieuwe weg. 

 

 
De Kesperweg is in volle gang. 
Sinds 11 september is de Mr. L.A. Kesperweg voor een 
periode van 7 weken afgesloten voor het verkeer. Voor de 
automobilisten van en naar Vlaardingen zonder meer de 
fase waar zij het meeste last van ondervinden. Op de 
eerste dag van de afsluiting liet de verkeersregelinstallatie 
ons tijdens de ochtendspits in de steek en lange 
wachtrijen waren dan ook het gevolg. Gelukkig was de 
storing in de installatie voor de avondspits verholpen en 
daarna verliep het gelukkig een stuk beter met het 
verkeer.  
 

Er is geen sprake van extreem lange wachtrijen op het werk en 
ook op de omleidingsroutes valt de drukte gelukkig mee.  
Sinds 2 oktober is het eerste deel van de nieuwe busbaan en het 
nieuwe fietspad aan de zuidzijde van de Kesperweg in gebruik en 
daarmee is het werk aan het vervangen van de oude Kesperweg 
zelf gestart. Ijs en weder dienende stellen we Mr. L.A. Kesperweg 
aan het einde van het weekeinde van 28 op 29 oktober weer open 

voor het verkeer wat een flinke verbetering meebrengt voor de bereikbaarheid 
van Vlaardingen. 
  
 

  



 

3 
 

Tussen 13 oktober 20:00 en 16 oktober 05:00, Afsluiting van 
de Schiedamsedijk 
Tussen 13 oktober; 20:00 en 16 oktober; 05:00 sluiten wij de 
Schiedamsedijk ter hoogte van de inrit naar Benelux Workpark en de kruising 
met de Kesperweg af voor al het 
doorgaande autoverkeer. Dit is nodig 
om ook hier de rijbaan naar de 
nieuwe situatie aan te passen.  
 
In eerdere fases was dit niet 
mogelijk omdat deze kruising daarin 
niet buiten het verkeer is komen te 
liggen. De gehele rijbaan, inclusief de onderliggende fundering, wordt in het 
weekeinde verwijderd en vervangen voor een nieuwe fundering en nieuw asfalt.  
 
Doorgaand verkeer tussen de Vulcaanweg en de Schiedamsedijk is tijdens de 
afsluiting niet mogelijk en dit verkeer leiden wij om via de route Vulcaanweg - 
Galgkade - Deltaweg - Marathonweg - A20 - A4. Verkeer vanuit Schiedam naar 
Vlaardingen leiden wij om via de A4 en de A20. 
Vijfsluizen is in dit weekeinde uitsluitend bereikbaar via de toe- en afritten van 
de A4 en via de Vlaardingerdijk vanuit Schiedam. 
De omleidingsroutes van dit weekeinde vindt u hierboven. 
 
Fietsverkeer tussen Vlaardingen en Schiedam blijft wel mogelijk. De BurgerKing, 
Tankeasy en Fred en Harry's blijven bereikbaar vanaf de Vulcaanweg via een 
doorsteek naar het parkeerterrein. Ondernemers op Benelux Workpark hebben 
apart bericht ontvangen over de afsluiting en de wijze waarop ze bereikbaar 
blijven. Neem bij vragen daarover contact op met het desbetreffende bedrijf zelf. 
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Tussen 20 oktober 20:00 en 23 oktober 05:00, Installatie van 
de nieuwe verkeerslichten 
Vanaf half april wordt het verkeer op het 
knooppunt Vijfsluizen geregeld met behulp 
van een tijdelijke verkeersregelinstallatie. 
De vele tijdelijke palen die bij de kruisingen 
staan en de kabels die bovenlangs de wegen 
hangen zijn hier het bewijs van. 
De definitieve verkeersregelinstallatie is in 
de afgelopen weken al grotendeels op het 
werk gezet, de kabels zijn ingegraven en de 
detectielussen zijn in het asfalt aangebracht. 
Na het weekeinde van 21 en 22 oktober 
worden ze aan gezet.  
 
Om dat echter mogelijk te maken moeten de tijdelijke verkeerslichten wel eerst 
verwijderd worden en dat is dan ook wat we in het weekeinde van 21 en 22 
oktober uitvoeren. 
 
De tijdelijke verkeerslichten worden uitgeschakeld en verwijderd tussen 
vrijdagavond 20 oktober; 20:00 t/m maandagochtend 23 oktober; 05:00 
en verkeersregelaars begeleiden het verkeer dan over het knooppunt.  
De afritten van de A4 worden tussen vrijdagavond 20 oktober, 21:00 en 
maandagochtend 23 oktober, 05:00 afgesloten. 
 
Vijfsluizen is in dit weekeinde uitsluitend bereikbaar via de Vulcaanweg en 
Vlaardingerdijk. Bovendien is er als gevolg van het ombouwen van de 
verkeersregelinstallatie voor het doorgaande verkeer op het knooppunt maar een 
beperkte ruimte beschikbaar. Mogelijk lange wachttijden tot en met een half uur 
kunnen het gevolg zijn. Mijd Vijfsluizen daarom in dit weekeinde indien u hier 
niet per sé aanwezig hoeft te zijn! 
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Opening van het Knooppunt! 
Op 1 november zijn de werkzaamheden aan het knooppunt Vijfsluizen officieel 
afgerond. Omdat de werkzaamheden  in de afgelopen maanden voor alle 
weggebruikers, bedrijven en omwonenden van Vijfsluizen gevolgen hebben 
gehad worden er in november een aantal leuke acties op het knooppunt 
Vijfsluizen georganiseerd. Wat er precies staat te gebeuren houden we nog even 
geheim maar houdt de berichtgeving op onze Minder Hinder-App en de lokale 
berichtgeving van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen in de gaten om op de 
hoogte te blijven van wat er staat te gebeuren. 
 

Gebruik onze Minder Hinder App 
Speciaal voor de werkzaamheden aan het knooppunt hebben wij 
samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam de Minder 
Hinder App ontwikkeld. 
Op deze App vindt u in één oogopslag hoe druk het is op het 
knooppunt, kunt u via twee webcams meekijken met het werk, 
vindt u informatie over de te verwachten drukte en de 
werkzaamheden in de komende vijf dagen en kunt u via het online 
meldingsformulier uw vragen of meldingen makkelijk bij ons kwijt.  
 
De App wordt dagelijks bijgehouden met actuele informatie en is te 

vinden op: Vijfsluizen.vangelder.com 


