Informatiemail 50 werkzaamheden Metro aan Zee – Dinsdag 24 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
afgelopen week wordt hier volop dynamisch getest. Dus er rijden dagelijks testmetro’s tussen de stations
Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand!
Morgenochtend wordt het fietspad vanaf de Strandboulevard naar de Van Dixhoorndriehoek opengesteld.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Openstelling fietspad Strandboulevard - Van Dixhoorndriehoek
Morgen, woensdag 25 mei, wordt in de loop van de ochtend het fietspad tussen de Strandboulevard en de
Van Dixhoorndriehoek opengesteld.
Dit fietspad loopt aan de noordzijde van de metrobaan en sluit aan op het doorgaande duinfietspad richting
Ter Heijde en Kijkduin. Dit fietspad is mede bedoelt voor de recreatieve fietsers die hierdoor het
strandplein op drukke dagen kunnen mijden. Het loopt over de oude duinenrij langs de Strandboulevard en
kruist de Atlantikwall. Vanaf dit fietspad is de Atlantikwall goed zichtbaar.
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Foto: fietspad vanaf Strandboulevard naar Van Dixhoorndriehoek

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.
Tot slot wens ik de ondernemers aan het strand op Hemelvaart een mooie opening van het strandseizoen toe!.
Met vriendelijke groet,
Ruud Langeveld
Omgevingsmanager Metro aan Zee
Gemeente Rotterdam
Tel. 06 20355629
2

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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