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Betreft: Start uitvoering spoorverlenging
Geachte mevrouw, mijnheer,
Dinsdag 27 oktober is het werkterrein van Metro aan Zee (MaZ) overgedragen aan de aannemer.
We staan aan de vooravond van de start van de grote werken voor de aanleg van de
spoorverlenging. De aanleg van de spoorbaan van Hoek van Holland Haven tot aan het strand,
inclusief het nieuwe metrostation Strand, de gesloten tunnelbak achter de appartementen van de
Strandweg en de afbouw van het station Haven is door Aannemerscombinatie Boskalis
Swietelsky (ABS) in voorbereiding genomen.
De planning van de aannemer gaat uit van een start uitvoering medio november. Na de test- en
proefperiode is het de bedoeling dat in 2022 de eerste metro doorrijdt naar het nieuwe
metrostation Hoek van Holland Strand.

Hieronder hebben we per locatie een omschrijving gemaakt van de werkzaamheden,
bekeken van oost naar west:
Metrostation Hoek van Holland Haven
Aan de zuidzijde van het nieuwe metrostation Hoek van Holland – Haven (in De Plint) wordt door
de gemeente Rotterdam momenteel de fundering voor de algemene ruimtes aangebracht.
Deze ruimtes bestaan uit een winkel-/horecaruimte, een informatiepunt van Rotterdam Tourist
Information, een bestuurdersruimte (RET), fietsenstallingen en technische ruimten (nu nog
zichtbaar is de geel gekleurde gas-kast).
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Ontmantelen bestaande spoorbaan tussen station Haven en oud station Strand
Medio november wordt gestart met het inrichten van een bouwterrein in de hoek van de
Strandweg met de Langeweg. Vooraf worden hier bouwhekken geplaatst. De oude spoorbaan
(rails, bovenleidingportalen, kabels, ballastbed) en het oude station Hoek van Holland Strand
worden opgebroken. De vrijkomende materialen worden in een depot opgeslagen om hergebruikt
te worden of om afgevoerd te worden.

Afbeelding: Situatie bouwterrein Strandweg - Langeweg. De rode stippellijn betreft de bouwhekken

Strandweg - gesloten tunnelbak
De groene doeken die aan de bouwhekken hangen, zijn al meerdere keren gerepareerd maar
laten steeds weer los door de windgevoeligheid van deze locatie. Een meerderheid van de
bewoners van de appartementsgebouwen aan de Strandweg geeft aan dat zij deze liever
verwijderd wil hebben. Daarom is besloten om het groene doek op windgevoelige plaatsen te
verwijderen.
Medio november wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van
de zogenaamde soilmix-wand. Deze wand is nodig om de bunker, die ten noorden van de te
realiseren tunnel ligt, op zijn plaats te houden. De bovenste ca. 1,5 meter van de bestaande
voorbelasting wordt - ter plaatse van de locatie van de wand - naar het westen verplaatst.
Vervolgens worden hier rijplaten of draglineschotten aangebracht. De verwachting is dat de
aannemer in december start met de realisatie van de soilmix-wand.

Brief
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr MaZ-001489
Blad:

3/3

Datum:

Strandboulevard – open bak
Aan beide zijden van de Strandboulevard wordt gestart met grondwerk waarna bekistingen,
wapening en beton voor de open bak gestort wordt.
Station Hoek van Holland Strand
Medio november beginnen we aan met het plaatsen van de bouwhekken rond het te bouwen
metrostation Hoek van Holland Strand. Bij de splitsing in de Badweg wordt de noordelijke rijbaan
bij het bouwterrein gevoegd. Via de zuidelijke weg blijft de Zeekant bereikbaar. De lichtmasten
zijn hier onlangs verplaatst. Vervolgens starten hier de grondwerkzaamheden voor het te bouwen
metrostation Hoek van Holland-Strand.

Afbeelding: situatie bouwterrein Badweg-Zeekant. De rode stippellijn betreft de bouwhekken

Informatie werkzaamheden Metro aan Zee
Meer informatie over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de website van de
Hoekse Lijn. Neem een kijkje op: https://hoekselijn.mrdh.nl/ en bekijk onder andere de zomerse
luchtfoto’s van het tracé van de metrospoorverlenging.
Het project zet diverse middelen in om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren. Als u
ook per mail geïnformeerd wilt worden over de meest actuele werkzaamheden aan Metro aan
Zee, wil ik u verzoeken dit aan mij kenbaar te maken. U kunt u opgeven voor deze Informatiemail
bij ondergetekende via acv.langeveld@rotterdam.nl. U bent dan verzekerd van het laatste
bouwnieuws.
Met vriendelijke groet,
Ruud Langeveld
Omgevingsmanager Metro aan Zee

