Informatiemail 52 werkzaamheden Metro aan Zee – Vrijdag 3 juni 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 er
rijden volop testmetro’s tussen de stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand!
Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden die in de komende weken plaats gaan vinden
aan.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Testen Metro aan Zee in weekend 4 op 5 juni en 18-19 juni (in de nacht)
In de nacht van zaterdag op zondag – 4 op 5 juni en 18 op 19 juni - testen we tijdens de nachtelijke uren
(tussen 1:00 en 6:00 uur) de energievoorziening en de aansluiting op de huidige Hoekse lijn. Deze test
kunnen alleen tijdens nachtelijk uren (als de metro op metrolijn B niet rijdt) worden uitgevoerd. Er zal
gereden worden op baanvaksnelheid (maximale snelheid).
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.

Er zullen zo’n 10 tot 15 testritten gereden worden tussen Hoek van Holland Strand en Hoek van
Holland Haven.

Bij de overwegen zijn tijdens een passage van de metro verkeersregelaars aanwezig

Werkzaamheden Metro
Na het pinksterweekend gaat de aandacht vooral uit naar het oplossen van restpunten en
herstelwerkzaamheden. Zo worden het herstel van het beton bij station Hoek van Holland Strand afgerond
en kunnen de wanden verder afgewerkt worden. De glazen zijwanden naast de tourniquets en in de abri’s
zullen worden aangebracht. Het laatste stukje van het lamellenhekwerk wordt aangebracht en de betonnen
muurtjes op het strandplein en de hellingbaan worden afgewerkt.
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Havenmotief binnenzijde station Hoek van Holland Strand

Entree station Hoek van Holland Strand

Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam
Bestrating- en asfalteringswerkzaamheden Badweg
We willen graag dat het volledige gebied bij oplevering van de metro, de Ovonde en het Strandplein een
aantrekkelijke uitstraling heeft. Daarom zijn wij content dat we toestemming hebben gekregen om de volgende extra
werkzaamheden uit te voeren:
- Het zuidelijke voetpad in de Badweg wordt vanaf 7 tot en met 17 juni opnieuw bestraat. Voetgangers kunnen
tijdens deze werkzaamheden van het nieuwe voetpad aan de noordzijde gebruik maken.
- In de week vanaf 13 juni wordt aangevangen met het verwijderen van de straatstenen in de rijweg van de
Badweg. Deze wordt vervolgens vervangen door een asfaltverharding. Verkeer naar de Zeekant en het
parkeerterrein aan de Badweg wordt met verkeersregelaars langs deze werkzaamheden geleid.
- In de week vanaf 20 juni wordt ook het resterende deel van de rijweg in de Badweg voorzien van een nieuwe
deklaag.

Te vervangen bestrating rijweg Badweg in asfaltverharding

Herstel toplaag asfalt rijweg Badweg

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.
Dinsdag 31 mei hebben we een testrit met de metro gemaakt met als gasten de leden van de stuurgroep:
Wethouder van Gils, Directeur RET Maurice Unck en Directeur MRDH Marc Rosier. Daarbij hebben we
verslaggevers van RTV Rijnmond en het AD uitgenodigd. Naar aanleiding hiervan is er veel aandacht in de
media geweest. Zie hiervoor onderstaande artikelen:
De vlog van MaZ: “Het Verlossende Vinkie voor de Metro aan Zee”
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https://youtu.be/S49zpJNjtzE

AD: “Vanaf de Markthal rijdt de metro straks zó naar zon, zee en strand: ‘Dit gaat een publiekstrekker
worden’” Vanaf de Markthal rijdt de metro straks zó naar zon, zee en strand: ‘Dit gaat een publiekstrekker
worden’ | Deze Rotterdamse verhalen mag je niet missen | AD.nl
Rotterdam Rijnmond: Strandmetro deze zomer in gebruik? 'Eerst testen, testen en testen of het allemaal
goed werkt: https://www.rijnmond.nl/nieuws/1507389/strandmetro-deze-zomer-in-gebruik-eersttesten-testen-en-testen-of-het-allemaal-goed-werkt
WOS Media: “Mee met de metro naar het strand van Hoek van Holland” https://youtu.be/CzOH-hHama8
Ook een afvaardiging van de Dorpsraad en de Commissie Bouwbegeleiding Metro aan Zee heeft
vanmiddag met een testrit meegereden.

Testrit wethouder, bestuurders RET en MRDH

Testrit Dorpsraad en de Commissie Bouwbegeleiding

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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