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Betreft: leggen van 10kV-kabel in de Stationsweg voor Metro aan Zee.

Geachte mevrouw, mijnheer,
Maandag 16 augustus aanstaande start de RET met het leggen van de 10Kv-kabel in de
Stationsweg. De kabel is nodig voor de stroomvoorziening Metro aan Zee. Voor deze
werkzaamheden zal de Stationsweg gedeeltelijke worden afgezet, zodat alleen nog
eenrichtingsverkeer mogelijk is. Het werk duurt naar verwachting tot 10 september. De data zijn
bij het bezorgen van deze brief onder voorbehoud, omdat bij het schrijven van deze brief nog aan
een aantal eisen (o.a. het ecologisch protocol) moet worden voldaan.
Onze excuses voor de late bezorging van deze brief. De afstemming van dit werk met andere
projecten-in-uitvoering in uw directe woon- en werkomgeving heeft de nodige tijd gekost. We
beseffen ons dat - mede door de nieuwbouw aan de Havenweg - de bereikbaarheid van uw pand
aan de Stationsweg mogelijk niet optimaal is. Uitgangspunt blijft dat het leggen van de 10Kvkabel moet zijn afgerond, voordat de definitieve spoorovergang in de Strandweg wordt
aangelegd. Met de aanleg van deze spoorovergang wordt 13 september aangevangen.
Wat betekent dit werk voor de bereikbaarheid van uw pand?
In fases zal de 10Kv-kabel worden aangelegd. De Stationsweg wordt ingericht voor verkeer in
een rijrichting, van west naar oost. Dus vanaf de Strandweg in de richting van station Hoek van
Holland Haven. De verkeersremming voor de Torpedoloods wordt tijdelijk verwijderd. Voor de
bereikbaarheid van uw woning/pand aan de Stationsweg worden vooraf mantelbuizen onder uw
inrit aangebracht. Voor het plaatsen van deze mantelbuis is uw inrit hooguit 2 uur onderbroken.
Het aanbrengen van deze mantelbuis wordt vooraf, in een persoonlijk contact, met u afgestemd.
De aannemer zal hiervoor bij u aanbellen.
Is er een planning per woning?
De planning is: starten op 16 augustus op de Stationsweg in de richting van overweg
Harwichweg. Hieronder een overzicht van de voorlopige planning per bewonersgebied.
•
•
•
•

16 augustus, Afzetten bouwlocatie (geul Stationsweg)
18 augustus, bestrating verwijderen Stationsweg (+/- huisnummer 117 t/m 69)
3 t/m 6 september, bestrating herstellen Stationsweg (+/- huisnummer 117 t/m 69)
19 augustus, bestrating verwijderen Stationsweg (+/- huisnummer 69 t/m +/- overweg
Harwichweg)
• 8 september, bestrating herstellen Stationsweg (+/- huisnummer 69 t/m +/- overweg
Harwichweg,
• De inritten naar de woningen en de bedrijven aan de Stationsweg zullen gedurende de
uitvoering van het werk bereikbaar zijn, echter deze worden wel kortstondig – voor maximaal 2
uur - onderbroken voor het leggen van mantelbuizen. Wij zullen deze korte onderbreking
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2 dagen vooraf (via een persoonlijk contact met de aannemer) bij u aankondigen. De
bestrating zal worden verwijderd en er worden rijplaten teruggelegd nabij de inritten.
Kunnen de hulpdiensten mijn pand bereiken?
Ja, dit is altijd mogelijk. Tijdens het ontgraven van de inrit staat de kraan erbij. Mocht er iets
gebeuren, dan is de oprit binnen enkele minuten bereikbaar.
Houden jullie rekening met de andere projecten die in uitvoering zijn in dit gebied?
Ja, het project heeft de afgelopen weken afstemming gezocht met de andere projecten van de
gemeente Rotterdam die bij u in de buurt in uitvoering zijn. Mocht het noodzakelijk zijn, dan
worden voor de bereikbaarheid van de Stationsweg verkeersregelaars ingezet.
Spoorovergang Harwichweg afgesloten
Tijdens de aanleg van de 10Kv-kabel is de spoorovergang Harwichweg afgesloten. Voetgangers
en fietsers moeten een stukje omlopen dan wel omrijden via de oversteek Hoeksebaan.
Informatie 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/
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

