Informatiemail 44 werkzaamheden Metro aan Zee – Donderdag 10 maart 2022
Beste mevrouw, meneer,
Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden
De verlenging van de spoorbaan voor de metro naar het strand van Hoek van Holland is afgerond. Het
nieuwe tijdelijke station Hoek van Holland Haven is gereed. De werkzaamheden om de verlenging aan te
sluiten op het bestaande spoor van de Hoekse lijn (metrolijn B) nadert de voltooiing.
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
Metro aan zee technisch koppelen aan Hoekse Lijn
In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de koppeling van dit tracé aan de bestaande Hoekse Lijn
(metrolijn B). Dit betreft niet alleen de aanleg van sporen maar ook het doortrekken van de bovenleiding.
Ook zullen de systemen aan elkaar gekoppeld worden, denk aan energievoorziening en spoorbeveiliging
Tot en met 13 maart tijdelijk busvervoer naar Holland Haven, metro rijdt tot Steendijkpolder
Voor 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
- 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
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Koppeling spoorverlening op Hoeksebaan

Opbreken oude spoorlijn bij NS perron

Vanaf maandag 14 maart: nieuw tijdelijk station Hoek van Holland Haven
Om de reizigers zo min mogelijk te hinderen, is een nieuw perron aangelegd in Hoek van Holland Haven.
Er is een zogenaamde indienststellingsvergunning nodig om met de metro van en naar het nieuwe tijdelijke
station Hoek van Haven te rijden. Uitgaande dat deze a.s. vrijdag verleend wordt, kunnen we het nieuwe
tijdelijke station Hoek van Holland Haven maandag 14 maart in dienst nemen. Dit nieuwe tijdelijke station
blijft in dienst totdat de spoorverlenging tot het strand deze zomer in dienst gaat. Omdat dit perron ruim
400 meter ten oosten van het huidige Station Hoek van Holland ligt, moeten reizigers straks wel rekening
houden met een extra looptijd.
Aangepast vervoer voor minder validen reizigers met een rollator of kruk(ken):
Er rijdt vanaf 14 maart een iYYo (elektrisch voertuig) van en naar het tijdelijk perron Hoek van Holland
Haven. De iYYo staat stand-by voor reizigers van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur en op
zaterdag en zondag tussen 09:00 en 19:00 uur. Het voertuig is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en
scootmobielen.

Stallen fietsen/Scooters bij station Haven
Het is niet mogelijk om fietsen of scooters nabij het nieuwe tijdelijke station Hoek van Holland Haven te
stallen. Er zijn drie mogelijkheden om je fiets of scooter te stallen: in de fietsenstalling aan de zuidzijde van
de Rietdijkstraat, of de tijdelijke stalling op het P&R terrein of in de nieuwe overdekte stalling aan de
Stationsweg.
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RET Folder door werkzaamheden Hoek van Holland Haven

Looproute naar nieuw tijdelijk perron station Haven

Overdekte fietsenstalling Stationsweg

Spoorbaan station Hoek van Holland Haven – Hoek van Holland Strand
In de spoorbaan vanaf station Hoek van Holland Haven tot station Hoek van Holland Strand wordt
momenteel de laatste hand gelegd aan het plaatsen van hekwerken langs de spoorbaan, beplantingen de
oplevering van deze spoorbaan en het testen van de systemen.
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Spoorovergang Strandweg

Open bak oostzijde Strandboulevard

Station Hoek van Holland Strand
Het station Hoek van Holland Strand wordt momenteel verder afgewerkt. Zo wordt er gewerkt aan de
afwerking van wanden en vloeren, het plaatselijk herstel van betonnen wanden en dak, het verven van het
vismotief, en het aanbrengen van de glazen pui bij de entree van het station. Ook wordt de laatste hand
gelegd aan het testen van de systemen en de afwerking van het trappenhuis, kelderruimte en RETbestuurdersruimte. In de komende weken wordt op het perron het glas in de abri’s en de verlichting hierin
aangebracht.

Geschilderde entree station Hoek van Holland Strand

Lichtmasten voor Station Hoek van Holland Strand

Projecten van de gemeente Rotterdam:
Aanleg Strandplein en Badweg
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Strandplein tussen de winkels, Zeekant en het Station
Hoek van Holland Strand. Deze week zijn de lichtmasten aangebracht.
Er wordt hard gewerkt aan de strandslag 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 verbreed. Er is
bebording aangebracht om de voetgangers naar het strand, paviljoens en de winkels te verwijzen. De
strandslag zal naar verwachting begin april weer toegankelijk zijn voor voetgangers naar het strand.
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Uitvoering Strandplein: nieuw werkgebied(lichtblauw)

Betonbanden strandslag naast station Strand

Voetgangers via Duinpad i.p.v. Slag

Verbrede Duinpad tussen parkeerterrein en strand

Aanleg Ovonde
Afgelopen week is de Koningin Emmaboulevard ter hoogte van de aansluiting van de Strandweg (voor
Ina’s Snackbar) geasfalteerd. Ook het fietspad heeft een rode deklaag gekregen. Er dienen nog
asfaltwerkzaamheden aan één rijstrook van de Badweg nabij de Ovonde plaats te vinden. Verder zullen er
plaatselijk herstelwerkzaamheden aan de asfaltrijbaan plaatsvinden. Als laatste zal de toplaag van de
asfaltverharding aangebracht worden. Om het verkeer richting het strand zo min mogelijk te hinderen
zullen deze werkzaamheden zoveel mogelijk in de avond- en nacht worden uitgevoerd. Deze
werkzaamheden kunnen naar verwachting deze eind maart plaats vinden.

Asfalteren fietspad en rijbaan Koningin Emmaboulevard ter hoogte van aansluiting Strandweg

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/
Bekijk ook een onze laatste vlogs op onze YouTube pagina van de Hoekse lijn:
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Het prachtige perspectief van Metro aan Zee
De kloppende koppeling van Metro aan Zee
Vlieg mee met Metro aan Zee, decembervlucht 2021:

https://youtu.be/PwSkbU45yXI
https://youtu.be/iPjWW015bDA
https://youtu.be/7iKrQ3z-Xgw

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
Omgevingsmanager Metro aan Zee
Gemeente Rotterdam
Tel. 06 20355629
E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl
Informatie over de Hoekse lijn:

https://hoekselijn.mrdh.nl/

Werkdagen ma-di en do-vr

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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