Informatiemail 53 werkzaamheden Metro aan Zee – Vrijdag 1 juli 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, op enkele
restpunten na, afgerond. Hierna kan de RET starten met de allerlaatste fase: het proefrijden.
Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden die in de komende weken gaan plaatsvinden
aan.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Werkzaamheden Metro komend weekend, zaterdag 2 juli
Komende zaterdag 2 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de betonwanden van het station Hoek van
Holland Strand.
Testen Metro aan Zee donderdag 7 juli (in de avond)
Op donderdag 7 juli worden er vanaf 21.00 uur een aantal testritten gereden tussen Hoek van Hollland
Haven en Hoek van Holland Strand. Er zal gereden worden op baanvaksnelheid (maximale snelheid).
Werkzaamheden Metro aan Zee
De aandacht gaat in de komende weken vooral uit naar het afronden van restpunten en
herstelwerkzaamheden. Zo worden het herstel van het beton bij station Hoek van Holland Strand afgerond
en kunnen de wanden en vloer van de entreehal van het station Hoek van Holland Strand verder afgewerkt
worden en er wordt anti graffittie coating aangebracht. Ook wordt de bewegwijzering en reizigersinformatie
op de stations opgehangen, worden de RET pauzeruimtes op Hoek van Holland Haven en Strand Station
Hoek van Holland Strand ingericht, en wordt het glas in de ABRI’s op de perrons aangebracht.
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Werkzaamheden Station Hoek van Holland - Strand

Proefrijden RET / indienststellingsvergunning
Over 2 weken wordt door MRDH, RET en MaZ opnieuw bekeken wanneer het proefbedrijf kan aanvangen.
Tijdens dit proefbedrijf wordt onder andere de veiligheid en de robuustheid van het vervoerssysteem
getest. De RET rijdt dan de dienstregeling van metrolijn B van en naar het strand zonder passagiers. Een
goed verlopen proefbedrijf moet ertoe leiden dat de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) de
benodigde indienststellingsvergunning af kan geven. Als deze vergunning is afgegeven, kan de exploitatie
starten.

Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam
Bestrating- en asfalteringswerkzaamheden Badweg
De asfaltering en bestratingswerkzaamheden in de Badweg zijn afgerond.
Enkele werkzaamheden zijn doorgeschoven naar dit najaar. Dit betreft: het uitwisselen van tegels door
witte tegels op het Strandplein en het beplanten en inzaaien van de groenstrook tussen Badweg en
spoorbaan.
In de bypass in de Ovonde zullen slagbomen van natuurlijk materiaal aangebracht worden. Deze bypass
zal dan alleen bij calamiteiten door verkeersregelaars opengezet worden.

Asfaltering rijweg en betegelen voetpad Badweg

Asfaltering rijweg Badweg
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Bypass in Ovonde Badweg

Overzicht Ovonde en Badweg [Foto W. de Groot]

Parkeerplekken voor fietsen en scooters in Hoek van Holland
Gaat u op de fiets of (deel)scooter naar het strand in Hoek van Holland? Parkeer dan op de daarvoor
aangewezen plekken. Met nieuwe fietspaden naar de kust en honderden extra fietsparkeerplekken is er
voor iedere fiets of scooter deze zomer een plek.
Met de fiets? Parkeer dan op een van de volgende plekken:
1. In de fietsenstalling op het grote parkeerterrein aan de Badweg met zo’n 500 plaatsen.
2. En nóg dichter bij het strand kun je ook je fiets kwijt. Aan de Zeekant, links en rechts van het
Strandplein.
Met de (deel)scooter?
Deelscooters hebben een parkeerplek bij de westelijke ingang van het parkeerterrein. Hier kunnen zij inen uitchecken. Op deze plek kunnen ook eigen scooters worden geplaatst.
Parkeer uw fiets of deelscooter altijd in de daarvoor bestemde vakken en niet op het Strandplein. Op het
Strandplein is het verboden fietsen of (deel)scooters neer te zetten. Zo houden we de doorgang naar het
strand netjes en bereikbaar voor iedereen.

Stalling voor scooters en fietsen op parkeerterrein 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.
Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.
Bij geen gehoor of tijdens mijn vakantie (van 8 t/m 22 juli) kunt u voor calamiteiten of vragen over de
werkzaamheden voor de metro contact opnemen met het algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010
489 4334.
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*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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