Van: Langeveld A.C.V. (Ruud) <acv.langeveld@Rotterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 15:26
Onderwerp: Informatiemail 25 werkzaamheden Metro aan Zee – vrijdag 18 december 2020
Informatiemail 25 werkzaamheden Metro aan Zee – vrijdag 18 december 2020
Beste mevrouw, meneer,

Werkzaamheden Spoorverlenging Hoekse Lijn
We zijn zoals inmiddels ieder kan zien, volop aan het werk aan de spoorverlenging. In dit e-mail
bericht, leest u informatie over de werkzaamheden die binnenkort gaan plaatsvinden bij u in de
omgeving.
Dit betreft een aanvulling op de informatiemail van afgelopen dinsdag 15 december
Start uitvoering spoorverlenging
ABSaanZee, de aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis Nederland en Swietelsky Rail
Benelux, bouwt de komende 1,5 jaar het laatste deel van de verlening van de ‘Hoekse Lijn’. Dit is
het deel tussen de Stena Line terminal en het strand van Hoek van Holland. Er wordt een nieuw
eindstation, ‘Station Strand’, gebouwd, een tunnelbak, achter de 4 appartementencomplexen aan
de Stationsweg, een deel van het spoor komt in een zogenaamde ‘open tunnelbak’ en een deel
van de lijn wordt verhoogd aangelegd (blokkenspoor) i.v.m. het verwaaien van zand.
(Voor een overzicht van de werkzaamheden zie onderstaande foto).

Werkzaamheden komende weken
In de komende twee weken worden er op het bouwterrein slechts kleine werkzaamheden
uitgevoerd. Vanaf maandag 4 januari wordt weer volop gewerkt.
(Geluids)Hinder door generatoren
Werkzaamheden veroorzaken helaas altijd hinder. We proberen de overlast echter tot een
minimum te beperken en u op de hoogte te houden van de werkzaamheden die op korte
termijn plaatsvinden bij u in de omgeving.
•

•

De aannemer gebruikt generatoren voor het opladen van accu’s voor onder andere
de beveiligingscamera’s. In de weken 52 (21 t/m 27 dec 2020) en 53 (28 dec t/m 3
jan 2021 worden tussen ca 14:00 tot 16:00 uur deze generatoren automatisch gestart
Dit gebeurt alleen op doordeweekse dagen en dus niet op zaterdag en zondag).
Vanaf 4 januari 2021 zullen de generatoren automatisch gestart worden aan het
begin van de werkdagen en stoppen aan het einde van de werkdagen.

•

En zoals eerder vermeld maken de (vracht)wagens gebruik van geluidssignalen, de
bekende 'piepjes'. Deze signalen piepen als de (vracht)wagens achteruitrijden en
kunnen als hinderlijk worden ervaren. De achteruitrij piepjes zijn echter niet alleen
verplicht, maar ook noodzakelijk voor uw en onze veiligheid.

Strandweg - gesloten tunnelbak
Afgelopen week is aangevangen met het aanbrengen van ankers aan de soilmixwand. Deze
ankers verankeren de soilmixwand en houden hem stabiel. Om deze ankers te kunnen
aanbrengen is langs de soilmixwand eerst een laag zand weg geschept. Het aanbrengen
van de ankers is vandaag afgerond.
In de komende weken wordt er, met uitzondering van kleine werkzaamheden, niet gewerkt.
Op 4 januari wordt gestart met de verdere verplaatsing van het zand voor de voorbelasting.

Principe aanbrengen verankering soilmix-wand

Bijeenkomst ontsluiting Kust
Op 8 of 9 december heeft er een digitale informatiebijeenkomst “Ontsluiting Kust” voor
strandexploitanten aan de Zeekant en winkeliers aan de Badweg plaats gevonden. In de
bijlagen treft u het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst aan.
Informatiewerkzaamheden 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: https://hoekselijn.mrdh.nl/

Voor calamiteiten of klachten over de bouwwerkzaamheden voor de metro kunt u in de
komende tijd het beste contact opnemen met het algemene nummer van de Hoekse
lijn tel. 010 489 4334
*Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.

Ik wens ieder Prettige dagen en een gelukkig maar vooral Gezond 2021.
Met vriendelijke groet,
Ruud Langeveld
Wijknetwerker Hoek van Holland / Omgevingsmanager Metro aan Zee
Gemeente Rotterdam
Dienstverlening / Rayon Zuid Buiten
Tel. 06 20355629
E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl
Informatie over de Hoekse lijn:
https://hoekselijn.mrdh.nl/
Informatie gebied Hoek van Holland: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland/

