Informatiemail 32 werkzaamheden Metro aan Zee – vrijdag 7 mei 2021
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 gaan plaatsvinden bij u in de omgeving.
Uitvoering spoorverlenging
De aanleg van Metro aan Zee vordert gestaag. In de afgelopen maanden is al veel werk verzet voor de
spoorverlenging. De metrobaan en de tunnelbak in de duinen zijn in aanbouw. De ruwbouw van
metrostation Hoek van Holland Haven en de algemene ruimtes in de plint is klaar, tijd voor de afbouw.
Vlakbij zee krijgt het nieuwe metrostation Strand stap voor stap vorm. Na het Hemelvaartsweekend volgt
een nieuwe mijlpaal: de aanleg van de twee spoorwegovergangen bij station Haven en het plaatsen van de
eerste rails van de spoorlijn naar het strand. Dit is een ingrijpende operatie, waarbij de aannemer zwaar
materieel gebruikt. Voor de veiligheid van iedereen gelden daarom verkeersmaatregelen die tijdelijk tot
hinder kunnen leiden.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Actuele werkzaamheden in de komende weken:
Aanbrengen definitieve Spoorovergangen Harwichweg en Hoeksebaan met Stationsweg
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Afsluitingen spoorovergangen Harwichweg en Hoeksebaan

Spooroverweg Harwichweg
 Vanaf 17 mei t/m 4 juni (week 20 t/m 23) wordt de spooroverweg Harwichweg (voet-/fietspad) voor
3 weken afgesloten. In deze periode wordt de onderbouw voor de overwegconstructie Harwichweg
gebouwd.
 Vanaf 21 juni (week 25) is de spoorovergang Harwichweg wederom een week afgesloten voor het
bouwen van de definitieve spoor- en overwegconstructie. Fietsers en voetgangers worden tijdens
de afsluitingen omgeleid via het voet/fietspad langs de Hoeksebaan, de spoorovergang
Hoeksebaan en het voet-/fietspad langs de Stationsweg.
Spoorwegovergang Hoeksebaan
 Vanaf 7 juni wordt de spoorovergang Hoeksebaan voor 2 weken (week 23+24) afgesloten. Het
werk vindt tussen 07.00 en 19.00 uur plaats. De definitieve spoor- en overweg-constructie wordt in
deze periode gebouwd.
Het gemotoriseerd bestemmingsverkeer vanaf Stena Line wordt gedurende deze periode omgeleid over de
Stationsweg, Cruquiusweg, Koningin Emmaboulevard en Strandweg. Op drukke momenten worden
verkeerregelaars ingezet. De verkeersremmingen in de rijweg van de Stationsweg voor KNRM en Mijn
Torpedoloods worden tijdelijk verwijderd.
Tijdens de afsluiting van de spoorovergang Hoeksebaan kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken
van de spoorovergang Harwichweg. Tussen het P+R-terrein en het metrostation Haven wordt een
looproute gerealiseerd. Tijdens deze periode – van 7 juni t/m 18 juni - worden de routes van de buslijnen
EBS lijn 31 en RET lijn 611 aangepast. Buslijn 31 zal halteren op de rijbaan van de Hoeksebaan en buslijn
611 doet tijdens deze weken halte Strandweg niet aan. (Zie ook onderstaande tekening).
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Omleidingen tijdens werkzaamheden aan spoorovergang Hoeksebaan

Spoorbaan tussen stations Haven en Strandweg
In de komende tijd wordt de spoorbaan afgewerkt en kunnen de dwarsliggers, rails en het ballastmateriaal
(nadat het op het parkeerterrein Badweg gezeefd is) weer teruggebracht worden in de spoorbaan.
Hijsen van wissel vanaf de Stationsweg
In week 21, vanaf dinsdag 25 mei wordt er aan de Stationsweg tussen perceel 81 en 101 een wissel
aangebracht. Dinsdag wordt de platenbaan aangebracht. Woensdag vanaf 7.00 uur wordt de kraan
opgesteld en worden de materialen voor de rails aangevoerd en in de spoorbaan gehesen. Donderdag
wordt de kraanopstelling afgebroken. De kraan en vrachtauto’s zullen vanaf de Hoeksebaan en
Stationsweg aangevoerd worden en rijden vervolgens de platenbaan op.

Schets inbrengen wissel in spoorbaan vanaf Stationsweg

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.
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Bij geen gehoor (of tijdens mijn verlof in de komende week) kunt u voor calamiteiten of klachten over de
bouwwerkzaamheden voor de metro 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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