Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-004116

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 1 juni 2021

Locatie

: via MS Teams

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders, L. Streefkerk (MaZ)
J. Hussaarts (ABS)
A. van den Berg (VvE Strandweg)
C. Pieterse, I. Vos (gebiedscommissie HvH)
P. Coomans, P. de Snaijer, , A. vd Ende, P. Gardenier,
H. Zuidema, M. de Gast

1.

Welkom

2.

Verslag 20 april 2021
Dhr. Hussaarts: de APV-ontheffing vanaf 1 juli 2021 is ingediend en aangeboden aan de
VvE Strandweg. deze ontheffing is 6 maanden geldig en is aangepast aan de
verwachtte werktijden.
Dhr. Van de Ende mist in het verslag de opmerking over parkeren van de reddingsboot.
Dhr. Langeveld maakt zijn excuses en geeft aan dat dit inmiddels met de KNRM
besproken en hier een goede oplossing voor gevonden is.

3.

Actiepunten uit verslag 20 april 2021
210119/01 - Vragen aan HHD of de grond tussen de Langeweg en de spoorbaan met
bijenvriendelijk mengsel kan worden ingezaaid (Langeveld)
HH staat daar positief tegenover. Ze gaan bekijken welke locaties het meest geschikt
zijn.
210304/01 - Overleg inplannen met VVE over lekkage in de parkeergarage. (Langeveld)
Mevr. Van den Berg merkt op dat er geen lekkage meer geweest is, ook niet bij het zeer
slechte weer van de afgelopen periode.
Dhr. De Snaijer: Misschien dat de bemaling op het diepste punt van de tunnel mede
verantwoordelijk is. Dhr. Snijders geeft aan dat het opgepompte water 25 tot 30 meter
verder is geïnfiltreerd. Hierdoor zou dit geen invloed op de grondwaterstand bij de
parkeerkelder geven.

4. Presentatie werkzaamheden in uitvoering en geplande werkzaamheden
Station Hoek van Holland Haven:
Dhr. Coomans: is er al bekend wat er in de andere winkel komt?
Dhr. Langeveld: dit pand wordt verkocht, We weten nog niet wat erin komt. Dhr.
Langeveld zal dit navragen.
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Dhr. Gardeniers: als je uit de metro komt, staat er geen verwijzing naar de VVV.
Mevr. Vos: het is beter om de totale bebording op te nemen.
Dhr. Langeveld geeft dat de gemeente hiervoor een plan voor aan het maken is. Hij zal
de stand van zaken navragen.
Dhr. Gardenier vraagt naar de doorsteek richting metrostation.
Dhr. Langeveld: tussen de P&R en de bushalte komt een kleine tijdelijke doorsteek
richting het metrostation Hoek van Holland Haven.
Dhr. Van de Ende: gaan de bussen altijd naar de rotonde om te keren? Als het druk is
loopt dit snel vast.
Dhr. Langeveld: het klopt dat de bussen altijd naar de rotonde rijden om daar te keren.
Deze omleiding duurt 12 dagen.
Spoorbaan Station HvH Haven tot Strandweg
Dhr. Van de Ende: hoe is het geluidsniveau van de stopmachine?
Dhr. Hussaarts: dat geeft inderdaad lawaai. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag
van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur.
Dhr. Van de Ende wil dat graag weten hoe hoog dat geluidsniveau is.
Dhr. Hussaarts neemt dit op.
Dhr. Coomans: wordt bij het terugplaatsen van het hekwerk het talud naast de
spoorbaan gelijktijdig meegenomen?
Dhr. Hussaarts beaamt dit.
Spooroverweg Strandweg
Dhr. Van de Ende vindt de opstelling van de slagbomen op de artist impressie gevaarlijk
voor voetgangers en fietsers.
Dhr. Langeveld geeft aan dat dit een impressie betreft en komt hier de volgende keer
uitgebreider op terug met een uitvoeringstekening.
Mevr. Vos: wil ook dat hierover een presentatie in gebiedscommissie gegeven wordt.
Dhr. Langeveld bekijkt de mogelijkheden.
Dhr. Gardenier: wordt de Strandweg de 2e en de 3e week afgesloten?
Dhr. Langeveld beaamt dit.
Spoorbaan Strandweg – Strandboulevard
Mevr. Van den Berg: het zand wordt nu afgevoerd. Dit zou op de tunnel komen?
Dhr. Snijders geeft aan dat zand als aangegeven onder fase 3 wordt gebruikt voor het
aanvullen naast en boven de gereedgekomen tunnelelementen. Het zand wordt in lagen
aangebracht en verdicht.
Mevr. Van den Berg: komt de bovengrond dan ook terug?
Dhr. Snijders: Als het zand op hoogte is, wordt de toplaag/humusrijke bovengrond
aangebracht. Naar verwachting zal dit na de zomer aangebracht worden.
Spoorbaan Strandboulevard-Station HvH Strand
Mevr. Vos: blijft de Atlantikwall zichtbaar?
Dhr. Langeveld: ja, mede op verzoek van Stadsontwikkeling en cultureel erfgoed wordt
de Atlantikwall vanaf het nog aan te leggen fietspad zichtbaar.
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Station HvH Strand
Mevr. Vos: kan er een soort feestje georganiseerd worden bij het ophangen van de
doeken?
Dhr. Langeveld zal de mogelijkheden hiervoor bespreken.
Dhr. Coomans en mevr. Van den Berg geven aan dat er gevaarlijk situaties optreden op
de strandslag. Dit is 7 weken geleden al aangegeven.
Dhr. Langeveld geeft aan dat de borden voetgangerszone deze week geplaatst worden.
Dhr. Gardeniers geeft aan dat er veel fietsen en motoren op het plein staan en niet in de
stalling.
Overzicht geluidsmetingen in 2021 (Hussaarts)
Dhr. Hussaart meldt dat het geluid gemonitord wordt. Het is 20 dB hoger dan normaal.
Dhr. Hussaarts vraagt of aanwezigen dit als overlast ervaren.
Antwoord: het is niet direct een overlast. Als men weet waar het vandaan komt dan is
het beter te accepteren. Alleen het piepen van de transportbanden bij harde wind, daar
is niet aan te wennen. Veel huisdieren hebben daar ook erg veel last van en tonen
angstgedrag.
Dhr. De Snaijer meldt dat er zelfs zandoverlast is op de balkons op de 6e etage.

5.

Rondvraag
Dhr. De Snaijer vraagt wat er in de Strandweg is gedaan? De weg is daar hobbelig
geworden.
Dhr. Langeveld geeft aan dat hier de stroomaansluiting voor de aannemer ABS is
ingegraven. Dhr. Langeveld verzoekt aan de kabelaannemer om de hobbel in de
Strandweg aan te pakken
Mevr. Van den Berg: wie heeft contact met de paddenvangers? Ze communiceren om
7.00 uur nabij de flats erg hard met elkaar. Met name op de zondagen en zaterdagen is
dat goed te horen. Het geluid draagt DAN erg ver.
A. Dhr. Snijders zal dit met Staro opnemen.
V. Het hoekje bij oude station Haven, hoe gaat dat ingericht worden?
A. Er komt een werkweg langs het spoor. Op de inrichting van het hoekje komen we
later terug
V. Willen jullie letten op fietsparkeren tegen de hekken? Dit wordt erg rommelig als daar
niet op gehandhaafd wordt.
V. Hoe staat het met de uitvoering van de Ovonde?
A. In oktober wordt gestart met zowel de uitvoering van het stationsplein Hoek van
Holland Strand en de Ovonde.
V. Strandweg heeft veel te lijden gehad. Komt er nog een herstelplan voor dit stuk?
A. Dhr. Langeveld stelt voor in het voorjaar van 2022 hier met stadsbeheer een schouw
te houden.
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V. Zit er een vertraging in het bouwproces? Lopen we op schema?
A. Het streven was dat we iets verder zouden zijn met de bouw van de tunnel. De
verwachting is dat dit nog wordt ingelopen. Dit heeft nog geen consequentie op de
oplevering.
V. Kunnen we een keer een rondleiding of wandeling door de tunnel krijgen?
A. Zodra dit weer is toegestaan en dit ook veilig kan plaatsvinden, kan dit worden
ingepland. Dit moet wel met toestemming van de aannemer.
6.

Sluiting
De vergadering sluit om 21.05 uur.
Volgende overleggen:
Maandag 12 juli 2021 en dinsdag 31 augustus. Aanvang 19.30 uur.

ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
201014/01
201014/02
201124/01
201124/02
201124/03
201124/03
210119/01

210119/02
210304/01
210304/02
210420/01
210601/01
210601/02
210601/03

Actie
Rapportage Hoekse lijn doorsturen naar VVE
Strandweg
Verslag doorsturen naar gebiedscommissie

Wie
AFGEDAAN

Gegevensverstrekking over soilmixwand in week
49
Navragen over het aantal fietsparkeerplekken bij
metrostation HvH haven.
Uitzoeken waarom M. de Gast haar
vooropnamerapport nog niet heeft ontvangen.
Rondsturen presentatie.

AFGEDAAN

Vragen aan HHD of de grond tussen de
Langeweg en de spoorbaan met bijenvriendelijk
mengsel kan worden ingezaaid
De verkeerssituatie rond het strand aan de
gebiedscommissie toelichten.
Overleg inplannen met VVE over lekkage in de
parkeergarage.
Navragen bij RET of er op drukke dagen extra
bussen ingezet kunnen worden.
Presentatie geluidsmetingen Strandweg

Langeveld

Presentatie Spoorbeveiliging spoorovergang
Strandweg
Excursie commissie bouwbegeleiding

Langeveld

Schouw Strandweg met stadsbeheer in voorjaar
2022

Langeveld

AFGEDAAN

AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN

AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
Hussaarts

Langeveld/Hussaarts

