Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-004268

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 31 augustus 2021

Locatie

: via MS Teams

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders, L. Streefkerk (MaZ)
J. Koppe (ABS)
A. van den Berg, J. Jochmann, C. Pieterse, P. de Snaijer, A. v.d. Ende,
A. Verloop-Groenen en. M. de Gast

Afgemeld

: J. Hussaarts (ABS), P. Coomans

1.

Welkom
De heer Langeveld opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom,.
Verslag 12 juli 2021
Het verslag was snel rondgestuurd i.v.m. vakantie van de heer Langeveld.
Er zijn wat schoonheidsfoutjes in blijven zitten, waarvoor excuses.

Er zijn geen opmerkingen op de notulen
2. Actiepunten uit verslag 12 juli 2021
210119/01 Actie blijft staan
210304/01 Eventuele lekkage wordt door de VVE gemonitord
210420/01 AFGEDAAN, Is gepresenteerd en komt in de presentatie weer terug.
210601/01 AFGEDAAN, Is gepresenteerd en komt in de presentatie weer terug.
210601/02 Er wordt gezocht naar een moment dat dit veilig kan plaats vinden.
210601/03 Actie blijft staan.
3.

Presentatie werkzaamheden in uitvoering en geplande werkzaamheden
Presentatie 10 kV Stationsweg
Dhr. vd Ende: Waarom de 10kV door de Stationsweg en niet via het spoor?
De heer Langeveld: de 10 kV kabel kan niet in de spoorbaan omdat aan één zijde deze
kabel zou kunnen storen op de signaalkabels van de spoorbeveiliging. Aan de andere
kant van het spoor zou deze in de hoofdwaterkering komen te liggen.
Mw. de Gast: de communicatie met die mensen die de kabels leggen is moeizaam, de
toegang naar de woningen is krap en de verkeersbegeleiding is ook uitermate slecht.
Dhr. Snijders: we zullen de klacht ter harte nemen. De werkzaamheden worden in
opdracht van de RET door aannemer BAM uitgevoerd. Dhr. Langeveld zal er hier actie
op nemen.
Dhr. De Snaijer: omleiding Cruquiusweg wordt tegen het verkeer in gestuurd door het
ANWB-bord “Alle richtingen”. Dit moest afgeplakt worden.
Dhr. Langeveld geeft aan dat hij verzocht heeft om dit bord af te plakken. Hij zoekt uit
waarom dit nog niet heeft plaats gevonden.
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Presentatie Spoorovergang Strandweg.
Op de getoonde impressie is beter aangegeven waar de hekken worden gezet.
Mw. v.d. Berg: voor de overgang van de auto’s is een groene middenberm. De strook op
de weg die vanaf het strand komt is korter. Dit brengt volgens haar een risico met zich
mee dat auto’s een file gaan inhalen en tegen het verkeer in gaan rijden.
Dhr. Koppe: tussen de rijstroken komt een groenstrook van ca. 2 meter met
trottoirbanden. Met een doorgetrokken streep op de rijweg vanaf strand.
Dhr. Jochmann vraagt aandacht om die groenstrook verder te laten lopen om dat risico
van het inhalen uit te sluiten.
Dhr. De Snaijer vraagt aandacht voor wielrenners die op de rijweg rijden i.p.v. over het
fietspad.
Ontwerp spoorovergang Strandweg voldoet aan de ontwerpvoorschriften.
Beplanting op tunnel Strandweg:
Mw. Vd Berg: welke beplanting komt op de tunnel?
Dhr. Langeveld: hier komt duindoorn en duindoornstruweel. Deze beplanting kan je
(mogelijk) pas net na de winter planten. Hij zal dit navragen bij de groendeskundige.
Mw. De Gast: vindt het een mooi plan, maar op den duur zal de duindoorn de overige
beplanting gaan overwoekeren. Wie gaat dit gebied beheren?
Dhr. Langeveld zal dit navragen.
Mw. v.d. Berg mist helmgras in het plan van de beplanting.
Dhr. Langeveld zegt toe om de volgende keer een groendeskundige uit te nodigen.
Aanleg spoorovergang Strandboulevard.
Komt er bij de spoorovergang ook filedetectie?
De heer Langeveld zoekt uit of daar ook detectielussen komen.
Geluidsmetingen.
Dhr. Jochmann mist enkele maatregelen die Hussaarts zou toepassen. Die ziet hij hier
niet terug. Hij kijkt dit na.
Communicatie
Mw. v.d. Berg naar aanleiding van de melding dat de doeken voor de hekken nu in
productie zijn: Wat heeft het nog voor zin om deze op te hangen na het seizoen?
De heer Langeveld zal dit intern bespreken.
4.

Rondvraag
Dhr. De Snaijer vraagt of er bescherming is voor wind en regen op het station Hoek van
Holland Haven.
Dhr. Langeveld: er komen hier doorzichtige schermen en abri’s.
Dhr. v.d. Ende vraagt naar de verkeerscirculatie in de wijk?
Dhr. Langeveld heeft daar nog geen duidelijkheid over. Dit loopt via Stadsontwikkeling,
de heer Peer Cox.
Mw. Pieterse ondervindt veel last van het lawaai en is dankbaar dat na vrijdag het
betonstorten afgelopen zal zijn.
Mw. De Gast oppert om een bloemetje te bezorgen bij de mensen die geluidoverlast
hebben.
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Dhr. Langeveld geeft aan dat hij met de aannemer in overleg is om iets voor de
omwonenden van de metrobaan te organiseren.
Mw. vd Berg: Op 25 september is het burendag. Is het mogelijk om dan iets te
organiseren?
5.

Sluiting
De vergadering sluit om 20.55 uur.

6.

Volgende overleg:
Eind september/begin oktober. 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
210831/01
210831/02
210831/03

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 met VVE over lekkage in de
parkeergarage. Wordt gemonitord.
Navragen bij RET of er op drukke dagen extra
bussen ingezet kunnen worden.
Presentatie geluidsmetingen Strandweg.

Langeveld

Presentatie Spoorbeveiliging spoorovergang
Strandweg.
Excursie commissie bouwbegeleiding /
omwonenden metrobaan.

Langeveld

Schouw Strandweg met Stadsbeheer in voorjaar
2022.
Groendeskundige uitnodigen voor toelichting op
groenbeplanting op de tunnel
Uitzoeken wie het groen boven de tunnel gaat
beheren.
Uitzoeken of er detectielussen in de
Strandboulevard komen

Langeveld

AFGEDAAN

AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN

AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
Hussaarts

Langeveld/Hussaarts

Langeveld
Langeveld
Langeveld

