Informatiemail 35 werkzaamheden Metro aan Zee – woensdag 14 juli 2021
Beste mevrouw, meneer,
Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn
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.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Actuele werkzaamheden komende week:
Definitieve spoorovergangen Harwichweg en Hoeksebaan
De definitieve spoor- en overwegconstructies voor de Harwichweg en Hoeksebaan zijn aangelegd.

Vrijdag 18 juni is de kruising Hoeksebaan weer opengesteld voor verkeer
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Spoorovergang Harwichweg voor fietsers en voetgangers is gerealiseerd

Algemene Ruimte in de Plint van Station HvH Haven
De Algemene ruimten in de plint van het Station Hoek van Holland Haven nadere hun voltooiing. Onlangs
is hier de klok aangebracht, het portaal geverfd en de platen boven de fietsenstalling aangebracht.

Plint Station HvH Haven met aangebracht klok

Plint Station HvH Haven met aangebracht platen boven de te realiseren fietsenstalling

Baanvak tussen station HvH Haven en Strandweg
In de afgelopen weken zijn hier de dwarsliggers en rails aangebracht. Momenteel wordt gewerkt aan het
aanbrengen van de hoogspanningsmasten.
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Spoorbaan HvH Haven -Strandweg

Aanleg spoorovergang Strandweg
De uitvoering van deze spoorovergang is gepland in 2e en 3e week van september. (Vanaf 13 september
2021). Tijdens deze periode is er geen verkeer over dit deel van de Strandweg mogelijk. Voor voetgangers
wordt bekeken of er veilige tijdelijke bypass rond deze werkzaamheden gecreëerd kan worden. Fietsers en
gemotoriseerd verkeer word omgeleid.
Overeenkomstig het vastgestelde inrichtingsplan is er hierna voor het gemotoriseerd verkeer geen
verbinding meer met de Stationsweg mogelijk. Voor voetgangers en fietsers blijft de verbinding tussen de
Strandweg en de Stationsweg wel intact.

Artist impressie spoorovergang Strandweg

Baanvak tussen Strandweg en Strandboulevard
De planning gaat ervanuit om ongeveer elke week een vloerdeel en wand/dakdeel van de tunnelelementen
te storten. Ook in de komende weken wordt hard gewerkt nabij de Strandweg. De voltooide
tunnelelementen worden rondom aangevuld met zand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
transportbanden en een waterwagen. De trilplaat wordt alleen ingezet aan de achterzijde tussen tunnel en
soilmixwand. Het bovenste deel van deze soilmixwand wordt afgeknipt.
De aggregaat nabij de Strandweg wordt deze week verder van de appartementen af verplaatst.
Donderdag 15/7 wordt er nabij de Strandweg beton gestort voor de entree van de tunnel. Hierbij wordt een
telekraan ingezet.
Vrijdag 16/7 wordt er beton gestort voor een wand- en dakdeel (moot 11) halverwege de tunnel. Hierbij
worden betonpompen ingezet. ’s-Avond wordt het beton afgewerkt door het dek te “vlinderen”.
Naar verwachting wordt a.s. maandag 19/7 een vloerdeel (moot 15) halverwege de tunnel gestort.
Technische ruimte
Bij de uitgang van de tunnel (poort 3), nabij de Paviljoensweg naast restaurant La Porte Salute wordt a.s.
donderdag een technische ruimte op het bouwterrein geplaatst. Deze installatie wordt hergebruikt en zal
nog overgeschilderd worden.
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Tunnel Strandweg: aanvullen zand tunnelelementen en storten beton.

Aanleg spoorovergang Strandboulevard
In maart/april is de onderbouw van deze spoorovergang aangelegd. Het verkeer rijdt nu over tijdelijke
verharding van betonplaten.
In de eerste week van september - Vanaf 6 september 2021 - wordt de Strandboulevard voor één week
afgesloten voor het aanbrengen van de rails en het aanhelen van het asfalt tussen en aan de rails. Al het
verkeer wordt omgeleid.

Tijdelijke spoorovergang Strandboulevard/ Foto uit droneopname A. Tempelaars

Spoorbaan tussen Strandboulevard en station HvH Strand
Aan de westzijde van de Strandboulevard zijn de opstorten voor de rails in de open bak gerealiseerd.
Tevens is aangevangen met de fundering voor de wissel nabij het station HvH Strand.
In de komende weken wordt hier zand afgegraven zodat ook hier het blokkenspoor aangelegd kan worden.

Open bak westzijde Strandboulevard
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Aanleg fundering wissel bij station HvH Strand

Station Hoek van Holland Strand
Hier wordt gewerkt aan de perrons en wanden van het station. De hoge bekistingsdelen voor de zijwanden
van het station geven een indruk hoe het station HvH Haven er uiteindelijk uit gaat zien.
Delen van het station voor HvH-Strand worden in de fabriek geproduceerd en ter plaatse gemonteerd
(aangevoerd in de nacht). De eerste van deze prefab delen zijn afgelopen week aangevoerd en
gemonteerd.

Bouw station Hoek van Holland Strand – bekistingen zijwanden
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Prefab element met structuur vormen voor station HvH Strand

Verkeersmaatregelen Badweg
Om het verkeer naar het strand beter te geleiden is extra bewegwijzering in de Badweg aangebracht. Er
wordt hard gewerkt aan de verbreding van de “strandslag” tussen het parkeerterrein en het strand.
Hierdoor krijgen voetgangers en fietsers hun eigen strook op hun route van of naar het strand.

Badweg extra bewegwijzering
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Verbreden strandslag tussen parkeerterrein en strand voor voetgangers en fietsers.

Voorbereide werkzaamheden voor de aanleg Ovonde en Strandplein.
Medio augustus worden er voorbereide werkzaamheden uitgevoerd. Er worden dan paddenschermen
geplaats rond het werkgebied geplaatst. Dit is nodig om begin oktober te starten met de uitvoering van het
plein voor het in aanbouw zijnde Station Hoek van Holland Strand en de “ovonde” (ovale rotonde) op de
kruising van de Badweg, Strandboulevard, Koning Emmaboulevard en Strandweg.

Begin oktober wordt gestart met het plein voor het station HvH Strand

Artist Impressie van de “ovonde” aan het begin van de Badweg.

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 (vanaf 15 juli t/m 30 juli) 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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