Informatiemail 37 werkzaamheden Metro aan Zee – woensdag 25 augustus 2021
Beste mevrouw, meneer,
Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn
De aanleg van Metro aan Zee vordert. Er is al veel werk verzet voor de spoorverlenging. De aanleg van de
metrobaan en de tunnelbak in de duinen schieten al aardig op. Vlakbij zee zijn de contouren van het
nieuwe metrostation Strand zichtbaar. In september volgt een nieuwe mijlpaal: de aanleg van de definitieve
spoorovergangen in de Strandboulevard en Strandweg. Dit is een ingrijpende operatie waarbij - voor de
veiligheid van de weggebruikers – tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Oefening Brandweer op 30 augustus en 6 september in tunnel Strandweg
Op maandag 30 augustus en maandag 6 september zal de brandweer een oefening uitvoeren in de
metrotunnel nabij de Strandweg. Start van de oefening is om 19.00 uur. Hierbij worden rookgeneratoren
gebruikt om een brand in de tunnel na te bootsen.

Actuele verkeersmaatregelen in de omgeving van de Stationsweg,
Strandboulevard en de Strandweg:
Aanleg spoorovergang Strandboulevard
De spooroverweg Strandboulevard wordt vanaf 6 september voor 1 werkweek (van maandag t/m vrijdag)
afgesloten voor al het verkeer. In deze periode wordt de definitieve overwegconstructie in de
Strandboulevard gebouwd.
Het gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt gedurende deze periode omgeleid via de Strandweg.
Fietsers en voetgangers worden enerzijds omgeleid via de Strandweg en anderzijds via het voet-/fietspad
door de Van Dixhoorndriehoek.
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 07.00 t/m vrijdag 19.00 uur.
De planning gaat ervan uit dat vrijdag 10 september aan het einde van de dag de Strandboulevard weer
wordt opengesteld voor het verkeer.
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Strandboulevard vanaf 6 t/m 10 september afgesloten

Aanleg Spoorovergangen Strandboulevard en Strandweg

Aanleg spoorovergang Strandweg
De spoorwegovergang Strandweg is vanaf maandag 13 september voor 2 weken afgesloten voor
al het verkeer. De definitieve spoor- en overwegconstructie wordt dan gebouwd. Het gemotoriseerd
bestemmingsverkeer wordt gedurende deze periode omgeleid via de Strandboulevard.
Fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze afsluiting via de Stationsweg of de Strandboulevard hun weg
vervolgen.
Bewoners en bedrijven aan de Strandweg 13 t/m 25 kunnen via een tijdelijke voorziening bij hun woning of
bedrijf komen.
De route van RET-buslijn 611 wordt gedurende deze periode aangepast. Buslijn 611 doet de halte
Strandweg niet aan en rijden via de Dirk van den Burgweg, de Schelpweg en de Strandboulevard. Op de
Dirk van den Burgweg (nabij de Strandweg) komt tijdelijk een halte.
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 07.00 t/m vrijdag 19.00 uur. Op zaterdag 18 september
zal tussen 07.00 en ca.16.00 gewerkt worden.
De planning gaat ervan uit dat vrijdag 24 september aan het einde van de dag de Strandweg wordt
opengesteld voor het verkeer.
Deze week is in de omgeving van de Strandweg en Stationsweg huis-aan-huis een Informatiebrief
bezorgd, Deze is als bijlage toegevoegd aan deze Informatiemail.
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Impressie spoorovergang Strandweg

Aanleg 10 kV kabel door Stationsweg
Op 16 augustus is door de RET aangevangen met het aanbrengen van een 10 kV kabel in de noordelijke
rijbaan van de Stationsweg. Deze kabel is nodig voor de stroomvoorziening van de metro. Voor deze
werkzaamheden is de halve rijbaan van de Stationsweg afgezet, zodat alleen nog eenrichtingsverkeer
mogelijk is. De rijrichting is, 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. Het werk duurt
naar verwachting tot 10 september. Tijdens de aanleg van de 10 kV-kabel is de spoorovergang
Harwichweg afgesloten. Voetgangers en fietsers moeten een stukje omlopen dan wel omrijden via de
oversteek Hoeksebaan.
De Havenweg, Cruquisweg en Stationsweg zijn dus momenteel geheel of gedeeltelijk afgesloten vanwege
werkzaamheden. Maar de deuren en terrassen van MIJN Torpedoloods, Fort 1881, het Wapen van 1881,
en de KNRM zijn gewoon bereikbaar. Op 12 augustus is in de omgeving van de Stationsweg huis-aan-huis
een Informatiebrief bezorgd, Deze is als bijlage toegevoegd aan deze Informatiemail.
Gemeente Rotterdam werkt aan Berghaven Noord
Tegelijkertijd met de uitvoering van de 10 kV-kabel werkt de gemeente Rotterdam aan het project
Berghaven Noord. Hiervoor is van 16 augustus t/m 10 september de Havenweg afgesloten. Meer
informatie hierover kunt u vinden op Voorlopig Ontwerp Berghaven Noord | Rotterdam.nl

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/
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Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.
Bij geen gehoor 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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