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Betreft: Aanleg spoorovergangen Harwichweg, Hoeksebaan en spoorbaan Stationsweg
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.
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 overwegconstructie 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 de tekening
op de achterzijde van deze brief).
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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.

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 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

