Informatiemail 45 werkzaamheden Metro aan Zee – Donderdag 21 april 2022
Beste mevrouw, meneer,
Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden
Het nieuwe tijdelijke station Hoek van Holland Haven (opstelspoor) is gereed en in exploitatie. De
verlenging van de spoorbaan voor de metro naar het strand van Hoek van Holland is afgerond en
aangesloten op het bestaande spoor van de Hoekse lijn (metrolijn B).
De ovale rotonde (Ovonde) op de kruising Badweg/Strandweg/Strandboulevard is afgerond en
opengesteld voor het verkeer. Het laatste grote buitenruimteproject: het nieuwe Strandplein is volop in
uitvoering.
In de laatste vlog van Metro aan Zee wordt antwoord gegeven op de vraag: “Waar wachten we op?”

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Werkzaamheden buiten de bouwhekken van de metro
Op 25 en 26 april worden op de fietsspoorovergangen een nieuwe laag rood asfalt aangebracht. Tevens
wordt op diverse plaatsen de asfaltverharding hersteld. Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid.
Hierna wordt op diverse locatie bestrating hersteld.
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Spoorovergang Hoeksebaan-Stationsweg

Strandweg – herstel asfalt

Spoorovergang Harwichweg – Stationsweg

Spoorovergang Strandboulevard

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.
Dit nieuwe tijdelijke station is 14 maart in gebruik genomen en 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 rekening houden met een extra looptijd van ongeveer 6 minuten.
Aangepast vervoer voor minder validen reizigers met een rollator of kruk(ken):
Er rijdt vanaf 14 maart een elektrisch voertuig van en naar het tijdelijk perron Hoek van Holland Haven.
Deze staat stand-by voor minder valide 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. Dit voertuig is niet geschikt om een rolstoel of scootmobiel
mee te nemen. Indien u de Mindervalide Shuttle Service niet aantreft kunt u via telefoonnummer
070 7830075 direct contact opnemen met de chauffeur van dit voertuig.

Elektrisch voertuig

Infobord Minder Valide shuttle

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. We zien de laatste tijd echter dat er steeds meer fietsen tegen de hekken nabij het tijdelijk station
geplaatst worden. De handhaving tegen deze gestalde fietsen nabij het perron wordt ingezet.
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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Overdekte fietsenstalling Stationsweg

Werkzaamheden binnen de bouwhekken van de metro
Metro aan zee technisch koppelen aan Hoekse Lijn
De spoorverlenging is gekoppeld aan het tracé van de bestaande Hoekse Lijn (metrolijn B). De systemen
worden nu getest.
Spoorbaan station Hoek van Holland Haven – Hoek van Holland Strand
De spoorbaan vanaf station Hoek van Holland Haven tot station Hoek van Holland Strand is afgerond.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plaatsen van definitieve hekwerken langs de spoorbaan,
het verwijderen van werkterreinen, de oplevering van deze spoorbaan en het testen van de systemen.
Testen Metro
Als de uitgevoerde testen voldoen kan de spanning op de bovenleiding gezet worden waarna hier de
zogenaamde kortsluitproeven worden uitgevoerd. Deze kortsluitproeven staan medio mei gepland.
Als alles succesvol verloopt wordt daarna gestart met het dynamisch testen, dus het rijden met
metrotreinstellen tussen station Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand.

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 de RET-ruimte, het trappenhuis en de kelder. Ook worden in de komende tijd gietvloeren,
wandpanelen en glazen abri’s op het perron aangebracht. Hiernaast wordt volop aandacht gegeven aan
het plaatselijk herstel van betonnen wanden en dak. Op het Strandplein worden momenteel de houten
zitelementen aangebracht, zijn de armaturen aan de hoge lichtmasten gemonteerd en zijn de betonnen
elementen in afwerking.
3

Houten zitelementen voor station Hoek van Holland Strand

Lichtmasten op Strandplein

Projecten van de gemeente Rotterdam:
Aanleg Strandplein en Badweg
Er wordt hard gewerkt aan de rijweg over ‘het slag’ en aan het herstel van het fietspad en voetpad aan de
noordzijde van de Badweg. Fietsers worden omgeleid via de Rivierkant. Voetgangers kunnen vanaf de
parkeerplaats gebruik maken van het duinpad en de strandslag. Vanwege de werkzaamheden aan de
Badweg halteert RET-bus 611 tijdelijk op het parkeerterrein aan de Badweg.
De rijweg van de Badweg en het voet- en fietspad langs de Badweg worden 10 en 11 mei geasfalteerd. Op
vrijdag 13 mei wordt de Badweg opengesteld voor voetgangers en fietsers. Tevens zal bus weer halteren
op de halte aan de Badweg.
De betonplaten in het steile deel van het duinpad zijn onlangs opgeruwd.
De beplanting van de groenstrook tussen voet/fietspad langs de Badweg en spoorbaan wordt komend
najaar aangebracht. Na Hemelvaart zullen er op het strandplein plaatselijk tegels vervangen worden door
witte glinsterende tegels.

Werkzaamheden voet- en fietspad Badweg

Werkzaamheden Badweg nabij Strandslag
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Voetgangers via het duinpad en het Slag

Opgeruwde betonplaten duinpad

Aanleg Ovonde
De werkzaamheden aan de Ovonde (ovale rotonde) tussen Badweg-Strandboulevard en Koningin
Emmaboulevard zijn afgerond.

Gerealiseerde Ovonde
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Luchtfoto Ovonde en spoorovergang Strandboulevard (opname ABS)

Informatiewerkzaamheden Metro aan Zee
6

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/ of volg de pagina “projecthoekselijn” op Instagram.
Bekijk ook de laatste vlog op de YouTube pagina van de Hoekse lijn:
- De Blokkerende Bevindingen van de Metro aan Zee
https://youtu.be/_4EhW_xlymA
Met antwoord gegeven op de vraag: “Waar wachten we op?”
Bekijk op de YouTube pagina van de Hoekse lijn ook de hoe de metrobaan er van boven uitziet:
- Vlieg mee met Metro aan Zee, vogelvlucht april 2022:
https://youtu.be/eS6kOELph1A

Vlog Metro aan Zee

Vogelvlucht april 2022

Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.
Bij geen gehoor of tijdens mijn verlof van 25 tot en met 29 april 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:
Werkdagen ma-di en do-vr

https://hoekselijn.mrdh.nl/

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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