Informatiemail 27 werkzaamheden Metro aan Zee – woensdag 10 februari 2021
Beste mevrouw, meneer,
Werkzaamheden Spoorverlenging Hoekse Lijn
Ook de winter slaat toe bij de aanleg aan de spoorverlenging. U zult begrijpen dat door de winterse
omstandigheden deze week maar beperkt werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In dit e-mail
bericht, leest u informatie over de werkzaamheden die nog wel plaatsvinden en in de komende weken
gepland zijn bij u in de omgeving.
Start uitvoering spoorverlenging
ABSaanZee, de aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis Nederland en Swietelsky Rail Benelux,
bouwt in de komende tijd het laatste deel van de verlenging 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
Na het winterweer zal er weer volop gewerkt worden aan de doortrekking van de metro naar het strand.
(Geluids)hinder
Werkzaamheden veroorzaken helaas altijd hinder. We proberen de overlast echter tot een minimum te
beperken. Hiervoor hebben we specifieke afspraken gemaakt met de aannemer. Ook wordt het geluid
gemonitord middels geluidsmeters.
Alle (vracht)wagens op het werkterrein maken 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.
Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dit graag van u.
Aangepaste werktijden
De aannemer mag volgens het bestek werken van ma – vrij van 07.00 uur en 17.30 uur. Voor
werkzaamheden buiten deze tijden moet de aannemer ontheffing aanvragen bij de gemeente Rotterdam.
Spoorbaan tussen stations Haven en Strandweg
Op sommige delen in de spoorbaan wordt op dit moment grondverbetering aangebracht. Dit is nodig
omdat de aanwezige kleilaag onvoldoende waterdoorlatend en onvoldoende draagkrachtig is. Ten dele
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kan hiervoor zand gebruikt worden dat binnen het project aanwezig is. Dit zand is van de noordzijde van
de Strandweg naar de zuidzijde getransporteerd. Het zand wordt in lagen verdicht.
Medio februari is de fundatie voor de twee technische ruimten ter hoogte van de Langeweg klaar. Daarna
kunnen de ‘containers’ geplaatst worden. Deze worden momenteel in de fabriek gemaakt en ingericht.
In maart of april staat op het traject achter de Stationsweg het aanbrengen van de fundering voor de palen
van de bovenleiding gepland en het plaatsen van de funderingspalen voor de hoge geluidsschermen.

Ontmanteling voormalige station Hoek van Holland Strand

Strandweg - gesloten tunnelbak
Bij de Strandweg is een start gemaakt met de bouw van de tunnelelementen.

Start bouw tunnelelementen

Aan de westzijde van de te maken tunnel (richting de Strandboulevard) is nu een voorbelasting
aangebracht.
Als de sneeuw weg is, zal hierover de anti-verstuiflaag aangebracht worden
Strandboulevard – Open bak
Als de weersomstandigheden het weer toelaten, worden - aan beide zijden van de Strandboulevard vloeren en wanden voor de betonmoten voor de open bak gestort.

Westzijde Strandboulevard – Open bak
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Strandboulevard – Spoorovergang
Eind februari wordt gestart met de aanleg van de spoorovergang Strandboulevard. Hiervoor wordt een
bypass aangebracht zodat het verkeer doorgang kan vinden. Deze werkzaamheden lopen door tot eind
april 2021.

Schematische weergave Bypass Strandboulevard (exacte inrichting en positie van de bypass vindt plaats in overleg
met de wegbeheerder)

Station Hoek van Holland Strand
Voor de bouw van het station Hoek van Holland Strand is de keldervloer gestort. Er wordt nu gewerkt aan
de wanden van de kelder. Delen van het station HvH-Strand worden in de fabriek geproduceerd en ter
plaatse gemonteerd.
Eind februari zal aangevangen worden met het aanbrengen van een rioolafvoer vanaf het aanbouw zijnde
station HvH-Strand naar het riool in de Zeekant.

Bouw kelderwanden station Hoek van Holland Strand

Overige werkzaamheden in de omgeving (werk buitenruimte gemeente Rotterdam))
Vergroten persleiding langs de Badweg – werkzaamheden uitgesteld
Vanaf deze week zou de BAM, in opdracht van de gemeente Rotterdam, starten met het vervangen van de
persleiding in de Badweg in Hoek van Holland. De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen de
werkzaamheden uit te stellen.
De stikstofuitstoot in Nederland is een bedreiging voor Natura 2000-gebieden, zoals de duinen in Hoek van
Holland. Daar moet de gemeente Rotterdam bij de uitvoering van het werk aan de persleiding rekening
mee houden. Sinds 29 mei 2019 is de wetgeving voor stikstofemissie gewijzigd: Het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) mag niet langer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dit heeft
consequenties voor de inzet van het materieel. Om binnen de gestelde norm voor stikstofuitstoot in het
werkgebied te blijven, moet elektrisch dan wel duurzaam materieel ingezet worden. Dit materieel is minder
goed verkijgbaar en de kosten voor de inzet van dergelijk materieel zijn hoger. De gemeente Rotterdam
onderzoekt momenteel of het mogelijk is de uitvoering van verschillende buitenruimteprojecten in de Hoek
te combineren, zodat de gemeente duurzamer en meer kostenbesparend kan bouwen. Voor meer
informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Linda te Rooij: l.derooij@rotterdam.nl
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Algemene ruimten station Hoek van Holland Haven
Momenteel worden de algemene ruimtes in de plint van het metrostation Hoek van Holland Haven aan de
Stationsweg gebouwd. Deze ruimtes betreffen: fietsenstallingen, horecaruimte, Rotterdam Tourist
Information (VVV), RET wachtruimte en technische ruimten.

Bouw van de voorzieningen in de plint van station Hoek van Holland Haven

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 vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.
Bij geen gehoor kunt u voor calamiteiten of klachten over de bouwwerkzaamheden voor de metro ook
contact opnemen met het algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010 489 4334
*Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.

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/

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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