Informatiemail 43 werkzaamheden Metro aan Zee – Vrijdag 11 februari 2022
Beste mevrouw, meneer,
Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden
De ruwbouw voor de verlenging van de metro naar het strand van Hoek van Holland is afgerond. De
voorbereidende werkzaamheden zijn gestart om Metro aan Zee aan te sluiten op het bestaande spoor van
de Hoekse lijn (metrolijn B).
De laatste twee grote buitenruimteprojecten: het nieuwe Strandplein en de ovale rotonde (Ovonde) op de
kruising Badweg/Strandweg/Strandboulevard zijn volop in uitvoering.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Werkzaamheden binnen de bouwhekken van de metro
Aansluiting op bestaand spoor Hoekse lijn
Nu het werk van Metro aan Zee richting afronding gaat, moet dit tracé natuurlijk nog gekoppeld worden
aan de bestaande Hoekse Lijn (metrolijn B). Tijdens de uitvoering van deze koppeling, is het niet mogelijk
om het bestaande station Hoek van Holland Haven te blijven gebruiken. Om reizigers zo min mogelijk te
hinderen, is daarom een nieuw perron aangelegd in Hoek van Holland Haven. Om met de metro van en
naar het nieuwe tijdelijke station Hoek van Haven te rijden, is een zogenaamde indienststellingsvergunning
nodig. Die is aangevraagd, en wordt nu behandeld en waarschijnlijk binnenkort verleend. De verwachting
is dat we het nieuwe tijdelijke station Haven 14 maart in dienst kunnen nemen. Dit nieuwe tijdelijke station
blijft in dienst totdat de spoorverlenging deze zomer in dienst gaat.
Omdat dit perron iets meer dan 400 meter ten oosten van het huidige Station Hoek van Holland ligt,
moeten reizigers straks wel rekening houden met een extra looptijd.
Testritten Metro komend weekend
Komend weekend worden er ‘s-nachts testritten uitgevoerd naar het nieuwe tijdelijke station Hoek van
Holland Haven.
Vanaf 19 februari – 13 maart tijdelijk busvervoer naar Holland Haven, metro rijdt tot Steendijkpolder
Omdat we 19 februari starten met de realisatie van de koppeling van Metro aan Zee met metrolijn B – en
het tijdelijke nieuwe perron Haven 14 maart in dienst gaat - moeten reizigers tijdelijk met de bus van en
naar Hoek van Holland reizen. De RET verzorgt het tijdelijke busvervoer.
- Metro rijdt van / naar Steendijkpolder
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Buspendel lijn 705 rijdt tussen Maassluis West – via Steendijkpolder – Hoek van Holland Haven vv.
(bushaltes Stenaplein
- Tussen HvH Haven en HvH Strand rijdt buslijn 611
De folder van de RET is bijgevoegd. Vanaf morgen, zaterdag 12 februari, is de informatie over het
vervangend busvervoer ook te vinden op Omleidingen & verstoringen (ret.nl). Vanaf 17 februari deelt de
RET flyers uit op station Hoek van Holland Haven.

RET Folder aangepaste reis door werkzaamheden Hoek van Holland (zie ook de bijlage)

Locatie koppeling spoorverlenging op Hoekse Lijn (Foto: ABS) Nieuw tijdelijk perron station Hoek van Holland
Haven

Metro aan zee technisch koppelen aan Hoekse Lijn
Zoals nu voorzien wordt er dus vanaf 19 februari gewerkt aan het realiseren en testen van de koppeling
van Metro aan Zee aan de bestaande Hoekse Lijn. Dat werk gaat van start met het ontkoppelen van de
bestaande sporen, en vervolgt met de aanleg van sporen, het doortrekken van de bovenleiding. Ook zullen
de systemen aan elkaar gekoppeld worden, denk aan energievoorziening en spoorbeveiliging.
Station Hoek van Holland Haven
Voor de afbouw van het station Hoek van Holland Haven betreffen de werkzaamheden nu het aanbrengen
van glas in de windschermen, blinde geleide lijnen, klaphekjes en prullenbakken. In de komende weken zal
het Metro-logo worden aangebracht en de rolstoellift aan de westzijde van het station. De
bestuurdersruimte en technische ruimte in de plint van het station Hoek van Holland Haven worden
binnenkort opgeleverd.
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Station Hoek van Holland Haven (westzijde)

Station Hoek van Holland Haven (oostzijde)

Baanvak station Hoek van Holland Haven - Strandweg
Hier worden de bermen in de spoorbaan afgewerkt zodat deze kunnen worden ingeplant en ingezaaid.
In de spoorovergang Strandweg zijn de spoorhekken en de file verkeerslichten aangebracht.

Spoorovergang Strandweg met file lichten

Oostzijde tunnel nabij Strandweg

Baanvak Strandweg en Strandboulevard
De geluidwerende beplating is in de afgelopen tijd in de open bak en de tunnelmonden aangebracht.
Na het afdichten van de ventilatieopening in het dak van de tunnel wordt nu de beplanting aangebracht op
het tunneldak. Deze week is de duindoorn aangeplant. In de komende week wordt gestart met het
aanbrengen van rietpollen. Deze rietpollen worden aangebracht om stuiven tegen te gaan omdat de
duindoorn nog niet volgroeid is.

Rietpollen tegen verstuiving vanaf tunneldak

Westzijde tunnel nabij Strandboulevard

Spoorbaan Strandboulevard en station Hoek van Holland Strand
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Bij de spoorwegovergang in de Strandboulevard wordt in de komende tijd de laatste hand gelegd aan de
spoorbeveiliging, voor zover dat buiten kan (ondertussen wordt ook gewerkt aan de software). Het
fietspad vanaf de Strandboulevard aansluitend op het fietspad in de Van Dixhoorndriehoek is aangelegd
(maar nog niet opengesteld). Hier dienen eerst de definitieve hekwerken langs de spoorbaan geplaatst te
worden.

Open bak oostwestzijde Strandboulevard

Open bak westzijde Strandboulevard

Station Hoek van Holland Strand
Na de afronding van de ruwbouw van het station Hoek van Holland Strand worden de laatste bekistingen
verwijderd. Vervolgens worden de wanden afgewerkt en het herstelplan voor de betonnen buitenwanden
uitgevoerd. Hierna wordt het visgraatmotief geschilderd wordt de glazen pui worden gemonteerd. Ook
wordt er gewerkt aan de inrichting en afwerking van de RET-bestuurders- en kelderruimte.

Voorzijde station Hoek van Holland Strand

Zijkantaanzicht Station Hoek van Holland Strand

Projecten van de gemeente Rotterdam:
Aanleg Strandplein en Badweg
Er wordt gewerkt aan het laatste grote betonnen element voor het Strandplein. Deze hellingbaan wordt
momenteel aan de zuidzijde van het station Hoek van Holland Strand aangebracht.
De nieuwe verharding van het Strandplein - tussen de voorzijde van het Station Hoek van Holland Strand,
rijweg Zeekant en de winkels aan de Badweg - wordt in de komende tijd afgerond.
Op maandag 14 februari 2022 wordt gestart met de werkzaamheden tussen het parkeerterrein Badweg en
de winkels aan de Badweg. Fietsers worden opnieuw omgeleid via de Rivierkant. Omdat de strandslag is
opgebroken worden voetgangers gedurende deze fase omgeleid via een duinpad. Dit duinpad is hiervoor
in de afgelopen weken verbreed. Er zal bebording aangebracht worden om de voetgangers naar het
strand, paviljoens en de winkels te verwijzen. Deze werkzaamheden zijn voor de duur van 8 weken
gepland.
Zo gauw het mogelijk is willen we in de weekenden een voetgangersverbinding herstellen over het slag
tussen het parkeerterrein en de winkels aan de Badweg. We richten ons op de weekenden rond de
voorjaarsvakantie, dus vanaf vrijdagmiddag 24 februari tot en met zondag 26 februari en vanaf
vrijdagmiddag 3 maart tot en met zondag 5 maart.
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Uitvoering Strandplein: nieuw werkgebied(lichtblauw)

Bestrating Strandplein voorzijde station Strand

Voetgangers via Duinpad i.p.v. Slag

Verbrede Duinpad tussen parkeerterrein en strand

Aanleg Ovonde
De aansluiting van de Strandboulevard op de Ovonde en het fietspad langs de Ovonde is vorige week
vrijdag opengesteld voor het verkeer. In de komende week wordt het voetpad aan de noordzijde van de
Ovonde voor restaurant “La Porte Salute” afgerond.
Op maandag 14 februari 2022 wordt aangevangen met de Koningin Emmaboulevard ter hoogte van de
aansluiting van de Strandweg (voor Ina’s Snackbar). Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden over
één rijstrook geleid.
Het aanbrengen van de toplaag van de asfaltverharding doen we zodra de weersomstandigheden hiervoor
geschikt zijn.

Spoorovergang Strandboulevard en aansluiting op Ovonde

Fietspad en bestrating voor restaurant De Boulevard

Rioolvervanging Stationsweg
De werkzaamheden voor het vervangen van de riolering - het gedeelte in de Stationsweg - tussen “Mijn
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Torpedoloods” tot metrostation Hoek van Holland Haven zijn uitgelopen. De planning gaat uit dat deze
werkzaamheden op vrijdag 4 maart 2022 opgeleverd worden.
Ook de verkeerregelaars zullen hierdoor één weekend langer actief zijn om niet bestemmingsverkeer uit
de “Oude Hoek” te weren. “Mijn Torpedoloods” en “Fort 1881” blijven vanaf de Koningin Emmaboulevard
bereikbaar.

Rioolwerkzaamheden Stationsweg

Voortgangsbrief Hoekse Lijn
Ter informatie heb ik als bijlage de voortgangsbrief Hoekse lijn van januari 2022 bijgevoegd.
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/
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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