Informatiemail 48 werkzaamheden Metro aan Zee – Maandag 16 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). Vandaag, maandag 16 mei, is
gestart met het dynamisch testen, dus het rijden met metrotreinstellen tussen de stations Hoek van
Holland Haven en Hoek van Holland Strand.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

De allereerste testmetro arriveert op station Strand, maandag 16 mei 2022
Vandaag reed de eerste testmetro het nieuwe metrostation Strand binnen. Een belangrijke en bijzondere
mijlpaal in de realisatie van Metro aan Zee. De testen met de metrovoertuigen zijn begonnen.
Vanaf tijdelijk station Hoek van Holland Haven reed de testmetro via net nieuwe station Haven, door de
duintunnel stapvoets naar het perron van het nieuwe metrostation Strand. Een station met een prachtige
glazen pui; een venster gericht op zon, zee en het Hoekse strand. De komende weken staan volledig in het
teken van het testen. In de tussentijd moeten ook de zogenaamde informatiedossiers op orde worden
gebracht. Een rijdende metro naar het strand bestaat niet alleen uit bouwen aan baan en stations maar
ook uit het opbouwen van informatie- en veiligheidsdossiers. Dat laatste klinkt eenvoudig, maar is ook een
behoorlijke klus. We zijn er dus nog niet, maar een grote stap is vandaag gezet. We werken hard door om
de metro met reizigers naar het Hoekse strand te kunnen brengen. Of anders gezegd, we brengen het
strand dichter bij Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
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Eerste Metro op Station Hoek van Holland Haven Eerste Metro op Station Hoek van Holland Strand (foto’s Rick
Keus)

Testperiode Metro aan Zee
Alles rondom de testen moet zo veilig mogelijk. Daar kunnen omwonenden en bezoekers van het strand
wel enige hinder van ondervinden. De eerste week zullen verkeersregelaars - als de testmetro passeert de overweg afzetten met ski-gaas. De metro zal tijdens de testen de snelheid geleidelijk aan
opvoeren. Als we aan het einde van de week zeker weten dat de overweginstallaties 100% werken, dan is
het ski-gaas niet meer noodzakelijk. De verkeersregelaars blijven wel op hun post gedurende de
testwerkzaamheden. Maar let wel op. Voor iedereen geldt: de metrobaan betreden is verboden, want er
rijden vanaf nu testmetro’s en de spanning staat op de bovenleiding!

Foto: voorbeeld ski-gaas

Waarschuwingsbord metrobaan Metro aan Zee

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/
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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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