Informatiemail 46 werkzaamheden Metro aan Zee – Woensdag 11 mei 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 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.
Ook het nieuwe Strandplein en de Badweg wordt voor komend weekend opengesteld en is bijna afgerond.
Vanaf vandaag wordt er nieuwe mijlpaal bereikt: de stroom wordt op de bovenleiding gezet.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Vannacht 'kortsluitproeven' Metro aan Zee, stroom op de bovenleiding
Stroom op de bovenleiding traject Metro aan Zee
De komende dagen wordt voor de testfase de stroom op de bovenleiding gezet. Als de stroom op de
bovenleiding staat, gaan we zogenaamde kortsluitproeven uitvoeren. Deze proeven worden uitgevoerd in
de nacht van:



Woensdag 11 op donderdag 12 mei en
Donderdag 12 op vrijdag 13 mei.

Tijdens de kortsluitproef wordt er kortstondig – ongeveer 5 minuten - spanning op de baan gezet. De
proeven worden enkele keren per nacht uitgevoerd. De voorbereidingen starten beide nachten om 22.00
uur en zijn rond 05.00 uur afgelopen.
Overwegen dicht
Op de nieuwe verkeersovergangen Strandweg, Strandboulevard, Hoeksebaan/Stationsweg en
spooroverweg Harwichweg (voet-/fietspad) in Hoek van Holland zijn, op het moment van de kortsluitproef,
verkeerregelaars aanwezig om het verkeer dat wil passeren even tegen te houden (duur is max. 5 min). Dit
in verband met de veiligheid.
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Hoogspanning!
Wij willen omwonenden en weggebruikers ook wijzen op het feit dat in deze testfase de stroom op de
bovenleiding komt te staan. De metrobaan betreden is niet toegestaan en gevaarlijk!

Waarschuwingsbord spanning op bovenleiding metrobaan Metro aan Zee

Projecten van de gemeente Rotterdam:
Aanleg Strandplein en Badweg
Er is de afgelopen dagen is de Badweg geasfalteerd. De werkzaamheden aan de rijweg over ‘het slag’, het
fietspad en voetpad aan de noordzijde van de Badweg worden voor het weekend afgerond. Fietsers
kunnen dan weer gebruik maken van het fietspad langs de Badweg en over de strandslag fietsen. Ook
RET-bus 611 kan dan weer halteren bij de bushalte aan de Badweg. De bevoorrading van de
strandpaviljoens aan de Zeekant blijft via de Rivierkant lopen.
De resterende werkzaamheden voor dit project betreffen het uitwisselen van tegels door witte glinsterende
tegels. Hier wordt na Hemelvaart mee gestart. De beplanting in de groenstrook tussen voet/fietspad langs
de Badweg en spoorbaan wordt dit najaar aangebracht.

Droneopname asfalttering Badweg (Foto A. Tempelaars)
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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/ of volg de pagina “projecthoekselijn” op Instagram.
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/

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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