Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-005229

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 6 december 2021

Locatie

: via MS Teams

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders, A. Tempelaars (MaZ)
M. Boersma (ABS)
A.M.C. van den Berg, P. Coomans, A. van der Ende, P. Gardenier, J.
Jochmann, P.J. de Snaijer, G. van der Ziel, C. Pieterse, I. Vos

1.

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

2.

Verslag 20 oktober 2021
Blz 3 – de eerste 3 regels moeten zijn:
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
Metro aan Zee aan de RET. Diverse testen worden door ABS gedaan, maar ook door
andere bedrijven (o.a. Bombardier).
Motie op gelijke hoogte
VVE Strandweg wil graag in gesprek over de motie op gelijk hoogte. Zij geven aan dat in
de uitspraak van de rechter toezeggingen zijn gedaan die nu niet zijn opgenomen. De
gebiedscommissie wil hierbij betrokken worden.
Actie R. Langeveld

3.

Actiepunten uit 20 oktober 2021
210119/01

210304/01
210601/03
210831/03

211010/01

Vragen aan HHD of de grond tussen de Langeweg en de
spoorbaan met bijenvriendelijk mengsel kan worden
ingezaaid.
Door het Hoogheemraadschap van Delfland is het volgende
vernomen: “In plaats van inzaaien is vooralsnog de keuze
gevallen op aanpassen van het maaibeheer. Grotendeels
heeft de Delflandsedijk genoeg potentie om hiermee de
biodiversiteit te vergroten.”
Overleg met VVE over lekkage in de parkeergarage.
Lekkage wordt gemonitord door VvE Strandweg.
Schouw Strandweg met Stadsbeheer in voorjaar 2022

AFGEDAAN

Uitzoeken of er detectielussen in de Strandboulevard komen.
In de Strandboulevard komen, net als in de Strandweg,
verkeerslichtingen en detectielussen.
Uitzoeken hoeveel fietsparkeerplaatsen er komen bij station
Hoek van Holland Haven.

AFGEDAAN

Langeveld
Langeveld

AFGEDAAN
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211010/02

211010/03

4.

Dit is uitgewerkt in de presentatie:
- Fietsparkeervoorzieningen: Rietdijkstraat 256
- Fietskluizen (Rietdijkstraat) 12 stuks
- Dubbellaags fietsparkeervoorzieningen 192
- particuliere scooters en ander formaat 15
- Deelfietsen en deelscooters (achter de klok).
Peer Cox uitnodigen voor presentatie over de
verkeerscirculatie.
Met de gebiedscommissie is afgesproken dat de presentatie
allereerst in de Kennisgroep Wonen, leefomgeving en
bereikbaarheid (WLB) wordt gegeven
Tekening groenwerkzaamheden sturen naar VvE
Deze tekeningen zijn 29 oktober 2021 naar de VVE
Strandweg gemaild.

AFGEDAAN

AFGEDAAN

Presentatie Werkzaamheden metro in uitvoering & gepland.
Station Hoek van Holland Haven
Wie wordt er verantwoordelijk voor dat de fietsenstalling in Station Hoek van Holland
Haven netjes blijft?
Antw: Dit wordt nagevraagd.
NB: De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam wordt beheerder van de deze
fietsenstalling.
Strandweg
Er is grote opening tussen rijweg en fietspad Stationsweg voor de klok. Hierdoor rijden er
regelmatig auto’s het fietspad op.
Antw: Hier moeten hier nog wat werkzaamheden uitgevoerd zoals de aanpassing van
deze opening en een rode deklaag op het fietspad.
Kan hier tijdelijk een barrier geplaats worden?
Dit wordt nagevraagd
Actie Langeveld
Aansluiting Stationsweg op Strandweg
Over de aansluiting van de Stationsweg dat nu fietspad geworden is rijden nog steeds
veel auto’s die vervolgens over het fietspad langs de Strandweg rijden.
Antw: Het geplaatste paaltje en de betonnen barriers hebben dit nog in zijn geheel
kunnen voorkomen. Het vermoeden is dat de routeplanners nog niet zijn bijgewerkt op
deze nieuwe situatie. Hier verkeerskundig naar laten kijken
Actie Langeveld
Station Hoek van Holland Strand
Er is schade aan het beton geconstateerd. Wat is de consequentie hiervan?
Antw: Er lopen momenteel onderzoeken naar het herstel van het beton. De schade heeft
geen invloed op de sterkte van het stationsgebouw maar wel op de levensduur hiervan.
Aangeven wordt dat er voetpad gemist wordt naast de fietspaden die vanaf Zeekant en
Strandboulevard het duingebied van de Van Dixhoorndriehoek inlopen.
Antw: Deze vraag wordt bij Stadsontwikkeling uitgezet ter beantwoording.
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NB SO: Vanuit onze Mobiliteitsaanpak is hier aandacht voor. Het zal worden besproken
met verschillende belanghebbenden waaronder Stichting Het Zuid-Hollandslandschap.
Vanwege de locatie in Natura 2000 zal draagvlak bij meerdere partijen zeer bepalend zijn
voor de mogelijkheden.
Koppeling spoorverlenging op bestaand spoor
Is de route naar dit perron vanwege de hoogteverschillen ook geschikt voor minder valide
personen?
Antw: Aan alle eisen omtrent toegestane hellingen wordt voldaan.
Hoe lang wordt de extra looproute?
Antw: Dit betreft 400 á 500 meter
Komen er ook ruimtes om droog en uit de wind te staan?
Antw: Er komen plaatsen waar, sober en doelmatig, droog en uit de wind gestaan kan
worden.
Opmerking: zorg ervoor dat er geen fietsen over deze route gaan rijden en vervolgens
deze fietsen tegen een hek plaatsen.
Antw: In de eerste weken van de ingebruikname van dit perron zullen er Stuarts aanwezig
zijn om dit te monitoren.
Hoe lang is dit tijdelijk perron in gebruik?
Antw: Totdat de spoorverlenging in gebruik genomen wordt. Volgens de huidige planning
is dit in juli 2022. Vanaf dan wordt op het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven
gehalteerd.
Graag de RET uitnodigen om een toelichting te geven over de communicatie hierover.
Antw: RET wordt benaderd om een toelichting te geven.
Actie Langeveld
Diverse bewoners geven hun complimenten voor de organisatie van de burendag op 6
november.
5.

Werkzaamheden Strandplein in uitvoering & gepland
Opmerking: Het plein is momenteel slecht verlicht.
Antw: Hier wordt binnenkort (tijdelijke) verlichting geplaatst om dit te verbeteren.
Kan er in de winter niet meer langs de Zeekant geparkeerd worden?
Antw: In verband met de fietsenstalling langs de Zeekant en het parkeren voor de
ondernemers zijn er slechts weinig vrije parkeerplaatsen aanwezig. Tevens is het
vanwege de werkzaamheden aan de metro ongewenst om veel verkeer op de Zeekant
toe te laten. Gehandicapten met een kaart kunnen wel via de slagboom aan de Rivierkant
naar de Zeekant rijden en hier op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren.
Reactie: Gaarne communiceren dat dit niet meer kan.
Actie Langeveld

6.

Werkzaamheden Ovonde in uitvoering & gepland
Vanaf 24 januari is de aansluiting van de Strandboulevard op de Badweg gedurende 2
weken afgesloten om de omleidingsroute te verwijderen en het fietspad aan de noordzijde
van de Ovonde aan te leggen.
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7.

Rondvraag
DE VVE Strandweg geeft aan dat zij ook een schademelding bij de gemeente Rotterdam
hebben gemeld in verband met een scheur in balkon van een penthouse.
Waarom brand ‘s-nachts en in het weekend de verlichting op het bouwterrein bij de
tunnel?
Antw: Voor bouwveiligheid is hier verlichting benodigd. Nagevraagd wordt of al deze
lichten hiervoor noodzakelijk zijn.

8.

Sluiting om 21.35 uur.
- Komende bijeenkomst (eind??) januari om 19.30 uur via MS Teams
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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
211206/01
211206/02

211206/03

211206/04

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
AFGEDAAN

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

VVE Strandweg wil graag in gesprek over de motie op
gelijk hoogte.
Er is grote opening tussen rijweg en fietspad
Stationsweg voor de klok. Hierdoor rijden er regelmatig
auto’s het fietspad op.
Kan hier tijdelijk een barrier geplaats worden?
Over de aansluiting van de Stationsweg dat nu
fietspad geworden is rijden nog steeds veel auto’s naar
en over het fietspad langs de Strandweg. Hier
Verkeerkundig naar laten kijken.
De RET uitnodigen om een toelichting te geven over
de communicatie bij de haltering bij het nieuwe
tijdelijke station Hoek van Holland Haven.

Langeveld

AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
AFGEDAAN

AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN

Langeveld

Langeveld

Langeveld

