Informatiemail 49 werkzaamheden Metro aan Zee – Donderdag 19 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 sinds
maandag wordt hier volop dynamisch getest. Dus er rijden testmetro’s tussen de stations Hoek van
Holland Haven en Hoek van Holland Strand!

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Testen Metro aan Zee komende weekend (in de nacht)
De uitgevoerde tests tussen de stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand zijn, tot nu
toe, goed verlopen dus worden de in het komend weekend aangekondigde testen gecontinueerd.
In de nacht van zaterdag op zondag – 21 op 22 mei – en van zondag op maandag - 22 op 23 mei testen we tijdens de nachtelijke uren (tussen 1:00 en 6:00 uur) de aansluiting op de huidige Hoekse lijn en
de overweginstallaties. In de eerste nacht zijn 20 tot 25 ritten en in de tweede nacht zo’n 8 ritten gepland.
Er wordt getest of de overwegen tijdig sluiten en de overweginstallaties goed functioneren. Om de
exploitatie van de Hoekse lijn niet te beïnvloeden kan deze test alleen tijdens nachtelijk uren (als de metro
op metrolijn B niet rijdt) worden uitgevoerd. Er zal gereden worden op baanvaksnelheid (maximale
snelheid). Bij de overwegen zijn tijdens een passage van de metro verkeersregelaars aanwezig.

Wat merk u hiervan?






In de nachtelijke uren zal de metro langs rijden. Bij de spoorovergangen zal de overwegbel te horen
zijn. Omdat de test op de normale snelheid gehouden wordt zal de overwegbel net zo lang rinkelen
als in de uiteindelijke situatie, zo’n 30 seconden. Deze overwegbel past zich aan het
omgevingsgeluid dus zal in de nacht zachter klinken dan overdag.
Omdat we de overwegen testen en er dus nog niet op mogen vertrouwen wordt, voordat de testrit
start, de overweg afgegrendeld met ski-gaas. Dit betekent dat de overwegen langer dan normaal niet
toegankelijk zijn voor verkeer en personen. Dat varieert per testrit en overweg en zal maximaal zo’n 5
minuten per overweg duren.
Als de overweginstallaties goed en veilig functioneren is een afzetting met ski-gaas in de komende
week niet meer nodig. De verkeersregelaars blijven wel aanwezig en de ‘dichtligtijden’ bij een
metropassage zijn vanaf dat moment zoals je mag verwachten, ongeveer 30 seconden.
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Ook in de komende week gaan de testen door. Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei - opening
strandseizoen Hoek van Holland - en in de weekenden overdag wordt er niet met testmetro’s
gereden.
Alle testen worden uitgevoerd tussen het huidige tijdelijke perron Hoek van Holland Haven tot en met
het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand.

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.
Naar aanleiding van de eerste testmetro tussen de stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland
Strand is er veel aandacht in media geweest. Kijk maar naar de volgende filmpjes:
De vlog van MaZ: “Aangename Allereerste van de Metro aan Zee”

https://youtu.be/2G5mg4q8oGc

WOS Media: “Metro maakt eerste testrit naar het strand van Hoek van Holland
https://youtu.be/E38_zQayjTo
Open Rotterdam: “RET test laatste stukje metroverbinding naar het strand van Hoek van Holland“
https://youtu.be/8cXZK6SSo0k
Rotterdam Rijnmond: Filmpje van eerste testrit metro naar Hoek van Holland Strand:
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1501778/wil-je-zien-filmpje-van-eerste-testrit-metro-naar-hoek-van-hollandstrand
Droneopnames van de 1e testmetro van Arno Tempelaars:

https://youtu.be/f91gwur-nII

Een eerste testrit op baansnelheid van station Hoek van Holland Haven naar station Hoek van Holland
Strand (cabinerit!): https://youtu.be/ZoVB5il1MKc

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.

Tot slot wens ik de ondernemers aan het strand op Hemelvaart een mooie opening van het
strandseizoen toe!
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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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