Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-005158

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 20 oktober 2021

Locatie

: via MS Teams

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders, L. Streefkerk (MaZ)
J. Koppe, J. Hussaarts (ABS)
A. van den Berg, J. Jochmann, C. Pieterse, A. Verloop-Groenen,
M. de Gast, P. Gardenier, P. Coomans,
M. Broekhoven-van der Hout (groendeskundige)

1.

Welkom
De heer Langeveld opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom.

2.

Verslag 31 augustus 2021
Het verslag wordt vastgelegd.

3.

Actiepunten uit verslag 31 augustus 2021
210119/01 Vragen aan HHD of de grond tussen de Langeweg en de spoorbaan met
bijenvriendelijk mengsel kan worden ingezaaid.
Deze actie blijft staan.
210601/02 Excursie commissie bouwbegeleiding/ omwonenden metrobaan
De “burendag” is gepland op zaterdag 6 november. De uitnodiging volgt.
210831/01 Groendeskundige uitnodigen voor toelichting op groenbeplanting op de tunnel.
Mevrouw M. Broekhoven van der Hout zal in dit overleg een presentatie geven.
210831/02 Uitzoeken wie het groen boven de tunnel gaat beheren.
Dit gaat beheerd worden door het Zuid Hollands Landschap. Volgende week is de
ondertekening van de beheerovereenkomst.
210831/03 Uitzoeken of er detectielussen in de Strandboulevard komen
Deze actie blijft staan.

4.

Presentatie Werkzaamheden metro in uitvoering & gepland.
De heer Gardenier vraag of het aantal fietsparkeerplaatsen bij station Hoek van Holland
Haven bekend is.
De heer Langeveld zal dit uitzoeken.
De heer Hussaarts meldt dat het gros van het geluid over is. Zijn voorstel is om te
stoppen met de geluidsmetingen. De VvE zal dit aan hun adviseur voorleggen.
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5.

Presentatie groenwerkzaamheden (M. Broekhoven-van der Hout)
Mevrouw Broekhoven geeft aan dat gekozen is voor een menging van 60 à 65% aan
duindoorn beplanting in de struweelbeplanting (de overige soorten zijn meidoorn,
vuildoorn, sleedoorn en hondsroos (vooral aan de randen van de struweelvakken)). Alle
plantvakken worden ingezaaid, behalve de rozenvakken langs de Strandweg. Het
tunneldak wordt ingeplant met duindoorn en tegen verstuiving aangevuld met rietbundels.
Na het aanplanten wordt ingezaaid met gebiedseigen zaad en daarover wordt hydroseed
gespoten als antiverstuivingsmaatregel.
De planning van de aanplant van de rozen aan de Strandweg is november 2021. De
planning voor het aanplanten van de struweelvakken is februari 2022. De aanplant van
rozen en wortelgoed (struweel) kan van half november tot half maart. De aanplant van
zandhaver en helmgras is in april- mei, maar een betere periode is september-oktober. In
de Ovonde worden bomen geplant en wordt verder ingezaaid met bloemrijk mengsel.
De VvE is bezorgd over de beplanting van duindoorn, omdat duindoorn de eigenschap
heeft om te overwoekeren.
Mevrouw Broekhoven zegt dat het beplantingsplan is besproken met het Zuid Hollands
Landschap (toekomstig beheerder) en de ecoloog.
Mevrouw Van den Berg wil graag de ontwerpers op locatie uitnodigen om de keuze voor
de beplanting ter plekke te bespreken. Is dat mogelijk?
Mevrouw van den Berg wil ook graag de beplantingstekening ontvangen.
Mevrouw Broekhoven zegt dat de tekening gestuurd mag worden naar VvE. Ze zijn alleen
nog niet definitief.
NB Toelichting groenaanplant: De keuze om voor het grootste deel van de heesterbeplanting voor duindoorn te kiezen komt door de grondslag van het gebied. Deze soort
slaat gemakkelijker aan dan meidoorn en sleedoorn op de hier voorkomende zandgronden. De meidoorn en sleedoorn heeft een wat rijkere grond nodig. Deze ontstaat
vanzelf in de oudere duingebieden. Door het daar achter blijven van organisch materiaal
in de vorm van blad. De aanplant van duindoorn aangevuld met een geringe hoeveelheid
sleedoorn en meidoorn (deze twee soorten worden geplant met een toevoeging van
betoniet in het plantgat) is dus een bewuste keuze geweest. Het gebied zal zichzelf
verder moeten ontwikkelen in successie van de soorten zoals dat in elk duingebied
plaatsvindt.

6.

Werkzaamheden Strandplein in uitvoering & gepland
Over de gegeven presentatie worden geen vragen gesteld

7.

Werkzaamheden Ovonde in uitvoering & gepland
Mevrouw Van den Berg vraagt of de parkeervakken terugkomen.
De heer Langeveld beaamt dit, 7 plekken aan de ene kant en 8 aan de andere kant.

8.

Rondvraag
De heer Jochmann vindt het een schande dat bij de spoorovergang Strandweg het
detectiesysteem eruit is gehaald. De VvE voelen zich in de afdoening slecht behandeld
omdat zij hierover niet geïnformeerd zijn. Hiernaast verwijst hij naar een artikel in het AD
van vandaag over bruggenwachters. Welke gevaren zij zien en daarmee geconfronteerd
worden. Een aanrader om te lezen.
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Mevrouw Van den Berg wil graag de Safety case van de tunnelbak hebben.
De heer Snijders geeft aan dat dit onderdeel is van de oplevering van het spoortracé door
ABS.
Mevrouw Van den Berg wil ook alle brieven van het college boven water halen. Informatie
in de corona periode is achtergebleven.
De VvE wil de volgende keer de heer Cox uitnodigen over het verkeerscirculatieplan.
De heer Langeveld zal hem hiervoor benaderen.
M. Snijders geeft aan dat er gestart is met de aanleg van een tijdelijk perron achter het
huidige (tijdelijke) perron van station Hoek van Holland Haven. De volgende keer wordt
hier uitgebreider op terug gekomen.
9.

Sluiting om 21.00 uur.
- Komende bijeenkomst maandag 6 december 2021 om 19.30 uur via MS Teams

ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
210119/01

210119/02
210304/01
210304/02
210420/01
210601/01
210601/02
210601/03
210831/01
210831/02
210831/03
211010/01
211010/02
211010/03

Actie
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. Lekkage wordt gemonitord.
Navragen bij RET of er op drukke dagen extra
bussen ingezet kunnen worden.
Presentatie geluidsmetingen Strandweg.

Wie
Langeveld

Presentatie Spoorbeveiliging spoorovergang
Strandweg.
Excursie commissie bouwbegeleiding /
omwonenden metrobaan: zaterdag 6 november
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. Wordt Het zuid Hollands Landschap
Uitzoeken of er detectielussen in de
Strandboulevard komen
Uitzoeken hoeveel fietsparkeerplaatsen er komen
bij station Hoek van Holland Haven.
Peer Cox uitnodigen voor presentatie over de
verkeerscirculatie.
Tekening groenwerkzaamheden sturen naar VvE

AFGEDAAN

AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
AFGEDAAN

AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
AFGEDAAN
Langeveld
Langeveld.
Langeveld
Langeveld

