Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-005704

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 21 maart 2022

Locatie

: gebouw Strandzaken naast de bouwkeet aan de Badweg Hoek van Holland

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders (MaZ), C. Streefkerk, A. Tempelaars (Gemeente
Rotterdam), M. Boersma (ABS)
W. de Groot, P. Coomans, A. van der Ende, J. Jochman, A.M.C. van den
Berg, C. Pieterse, P. Gardenier

Afgemeld

: A. Verloop-Groenen en M. de Gast

1.

Welkom
De heer Langeveld heet iedereen welkom en opent de vergadering om 16.10 uur.

2.

Verslag 31 januari 2022
Verslag wordt goedgekeurd.

3.

Actiepunten uit verslag 31 januari 2022
Zie actiepuntenlijst.

4.

Tijdelijk perron om te kunnen koppelen (Opstelspoor)
De heer Langeveld licht de werkzaamheden toe aan de hand van een tekening. De
koppeling van de verlenging op de bestaande Hoekse lijn is tot stand gebracht. Nu
worden er proeven en simulatietesten uitgevoerd. Er is nog niet gestart met de
kortsluitproeven (spanning op bovenleiding) en daardoor ook nog niet gestart met het
dynamisch testen (rijden met een voertuig). Daarover vindt nog overleg plaats. Als die
dynamische testen gaan plaatsvinden, zullen bij de spoorovergangen verkeerregelaars
worden ingezet. Er wordt dan met metrovoertuigen tussen station Hoek van Holland
Haven naar station Hoek van Holland Strand gereden. Voordat gestart wordt met dit
dynamisch testen zal de heer Langeveld een informatiemail rondsturen.
Vraag: De heer De Groot vraagt of het slijpen/ ontroesten van de rails nog moet
gebeuren.
Antw. Het slijpen/ontroesten van de rails is al uitgevoerd.
De heer Snijders meldt dat vanavond de brandweer de tunnel zal betreden, onder leiding
van de heer Tempelaars, voor een begeleidende toer. De gemeente kon dit niet eerder
melden, omdat zij dit ook pas vandaag hoorde.

5.

Toelichting (overige) werkzaamheden Metro aan Zee.
Er wordt aangegeven dat de spoorbaan tussen station Hoek van Holland Haven en Hoek
van Holland Strand op een haar na gereed is. Het station Hoek van Holland Strand wordt
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nu verder afgewerkt.
6.

Toelichting Werkzaamheden Strandplein
De looproute over de strandslag zal, naar verwachting, eind volgende week hersteld
worden.
De heer De Groot vraagt of er bankjes naast de Badweg geplaatst worden voor mensen
die niet ver kunnen lopen.
De heer Langeveld zal dit meenemen naar de heer Oosterloo.
De heer Coomans vraagt waar de fietsenstalling komt.
Antw: In de winter zijn er de houten rekken langs de Zeekant. In de zomer zullen er extra
rekken geplaatst worden op een aantal parkeerplekken langs de Zeekant.
Aangegeven wordt dat er auto’s en motoren over het duinpad rijden.
Antw: In het verkeersoverleg is besproken om in dit pad een paaltje te plaatsen.
Verbinding moet echter ook voor calamiteiten geschikt blijven.
De heer De Groot meldt dat er een probleem is met motorrijders die toch op het plein
parkeren. Kan hieraan iets gedaan worden?
Antw: De heer Langeveld meldt dat dit onderwerp nu intern besproken wordt.

7.

Toelichting Werkzaamheden Ovonde
De bestratings- en beplantingswerkzaamheden zijn afgerond. Nu moet er nog een
toplaag op het asfalt in de rijbaan gelegd worden en plaatselijk asfaltherstel worden
uitgevoerd. Het noordelijke takje van de rijstrook naar de Badweg moet de bestrating nog
vervangen worden door een verharding asfalt. Dit zal volgende week uitgevoerd worden.
Er wordt zowel overdag als in de nacht gewerkt.
Informatie hierover zal via een informatiemail langs komen en zal in de Hoekse krant van
a.s. donderdag gepubliceerd worden.

8.

Rondvraag
De heer De Groot: Op de Strandweg gaan 2 bushaltes verdwijnen. We willen daar graag
parkeerplaatsen voor terug.
Antw: De heer Langeveld zal navragen of de oorspronkelijke situatie (met parkeervakken)
weer wordt teruggebracht.
De Groot: Wanneer gaan de bouwhekken in het duingebied weg?
Antw: De heer Tempelaars zegt dat zij daar mee bezig zijn. Deze kunnen weg als de
definitieve hekken geplaats zijn.
De heer Coomans vraag of de doeken aan de bouwhekken naar het tijdelijk perron
kunnen worden aangebracht.
De heer Langeveld vraagt na wat de stand van zaken hiervan is.
De heer Jochman vraagt of het lage hekje terugkomt als de bushalte weggaat. Of dat er
ook paal en draad komt op de nieuwe aanplant te beschermen.
De heer Tempelaars zal dit uitzoeken.
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Gaarne uitzoeken waar de beheergrens tussen Zuid Hollands Landschap en de
gemeente (stadsbeheer) boven de tunnel komt te liggen. Is dit bij de paaltjes?
Mevrouw Van de Berg vraagt of er nog kleine beplanting komt.
Antw: Alles is nu ingeplant maar nog niet ingezaaid. Om in te zaaien is het te laat, dit
wordt in oktober/november gedaan.
Mevrouw Van den Berg meldt dat er busjes over het fietspad van de Strandweg rijden om
de bus te legen.
De heer Langeveld zal dit bij TPG Post melden.
De heer Gardenier vraagt of de blindengeleide strook hersteld kan worden.
De heer Langeveld zal dit navragen bij de RET.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.
-

Komende bijeenkomst maandag 9 mei 2022 om 16.00 uur.
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ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
210304/01
210601/03
210831/01
210831/02
210831/03
211010/01
211010/02
211010/03
211206/01

211206/02

211206/03

211206/04

220131/01

Actie
Overleg met VVE over lekkage in de parkeergarage.
Lekkage wordt gemonitord.
Schouw Strandweg met Stadsbeheer in voorjaar 2022.
We gaan die inplannen.
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

Wie
Langeveld

VVE Strandweg wil graag in gesprek over de motie op
gelijk hoogte.
In het kader hiervan wordt een overleg over de Safety
Case van de metrolijn ingepland. De VvE Strandweg
wordt hiervoor uitgenodigd.
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?
Binnenkort wordt asfalt in het fietspad hersteld, de
rode toplaag aangebracht en de druppel tussen
fietspad en rijweg aangebracht.
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 gewijzigde situatie is doorgegeven aan leveranciers
van routeplanners.
De RET uitnodigen om een toelichting te geven over
de communicatie bij de haltering bij het nieuwe
tijdelijke station Hoek van Holland Haven.
Bord verboden voor fietsen plaatsen bij het begin van
het perron naar nieuwe tijdelijke station Hoek van
Holland Haven.

Langeveld

Langeveld
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN

AGEDAAN

AFGEDAAN

AFGEDAAN

AFGEDAAN
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220131/02

220131/03

220131/04

220131/05

220131/06
220131/07
220321/01
220321/02
220321/03
220321/04

220321/05
220321/06
220321/07

Een fietsverbodsbord is geplaatst, wordt vervangen
omdat hierop niet gehandhaafd kan worden m.b.t.
gestalde fietsen op het perron.
Een artikel over het tijdelijke perron in de Hoekse krant
publiceren met een goede uitleg waarom dit gebeurt.
Op 24 maart wordt hierover een artikel in de Hoekse
krant geplaatst.
Uitzoeken of het technisch mogelijk is om de
vertrekborden te plaatsen helemaal aan het begin van
het perron.
Deze is geplaats doch werk momenteel nog niet
Testen van de hellingbaan door rolstoelgebruikers.
De hellingbaan is meegenomen in de schouw van het
tijdelijk perron. Er zijn hierover geen opmerkingen
gemaakt.
Uitzoeken of de strook binnen de hekken door de RET
beheerd gaat worden.
Binnen de hekken wordt door de RET beheerd.
Uitzoeken of er al een dienstregeling is.
Zie verslag 31 januari 2022 blz. 9
Beplantingstekening richting Strandboulevard sturen
naar VvE.
Of de doeken aan de bouwhekken naar het tijdelijk
perron kunnen worden aangebracht
Komen op de Strandweg, na verwijderen van de 2
bushaltes, de parkeerplaatsen weer terug?
Kan er een paal en draad hekwerk langs de Strandweg
komen om nieuwe aanplant te beschermen?
Uitzoeken waar de beheergrens tussen Zuid Hollands
Landschap en de gemeente (stadsbeheer) boven de
tunnel komt te liggen. Is dit bij de paaltjes?
Melden bij TPG Post dat voor legen van de brievenbus
er over het fietspad Strandweg gereden wordt.
Navragen bij RET of de blindengeleide strook op de
route naar het tijdelijk perron herstelt kan worden.
Of er bankjes naast de Badweg geplaatst worden voor
mensen die niet ver kunnen lopen.

AFGEDAAN

Snijders

AFGEDAAN

AFGEDAAN

AFGEDAAN
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v.d. Veen
Langeveld
Tempelaars
Langeveld

Langeveld
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