Informatiemail 55 werkzaamheden Metro aan Zee – dinsdag 12 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. Vandaag is bekend
geworden dat de metro naar het strand overigens niet voor oktober van dit jaar gaat rijden.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Testen Metro aan Zee
De laatste test is uitgesteld, omdat er deze week werkzaamheden plaatsvinden aan een aantal
bovenleidingsportalen. Als dit werk is afgerond kan de spanning weer op de bovenleiding.
Werkzaamheden Metro aan Zee
De aandacht gaat in de komende weken vooral uit naar het afronden van restpunten en
herstelwerkzaamheden. Zo wordt het herstel van het beton bij station Hoek van Holland Strand afgerond
en werkt de aannemer de wanden en vloer van de entreehal van het station Hoek van Holland Strand
verder af. Ook brengen ze een anti graffiti-coating aan. En de bewegwijzering en reizigersinformatie op de
stations moet nog worden opgehangen. Verder worden De RET-pauzeruimtes op Hoek van Holland Haven
en Hoek van Holland Strand worden ingericht en de aannmer moet nog glas aanbrengen in de ABRI’s op
de perrons.
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Werkzaamheden Station Hoek van Holland - Strand

Waarom kan de metro niet deze zomer nog rijden?
Vandaag is de wethoudersbrief voortgang Hoekse Lijn mei/juni 2022 verschenen, waarin wethouder
Karremans aangeeft dat hij niet verwacht dat de metro naar zee voor oktober 2022 met passagiers gaat
rijden. In eerdere rapportages zijn al de opgetreden knelpunten benoemd die de planning onder druk
hebben gezet. Denk hierbij aan:





Problemen in de levering van materialen en schade aan de betonwanden nieuw metrostation
Strand.
Er zijn nog zogenaamde ‘veiligheidblokkerende bevindingen’ die we nu aan het oplossen zijn. Het
gaat bijvoorbeeld om de afronding van stations-gebonden-systemen en het verkrijgen van de
veiligheidsbewijsvoering na afloop van de realisatie en na afloop van het testen. De
veiligheidsblokkerende punten zijn overigens opgelost voor het proefbedrijf start.
Daarna moet het proefbedrijf dus nog starten en wordt het informatiedossier verder op orde
gebracht voor het verkrijgen van de indienstellingsvergunning (IDV).

Door bovenstaande punten is de planning dusdanig in elkaar geschoven dat het niet realistisch is om
Metro aan Zee nog deze zomer in exploitatie te laten gaan. Lees meer in de wethoudersbrief voortgang
Hoekse Lijn mei/juni 2022 die als bijlage aan dit bericht is toegevoegd.

Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam
Parkeerplekken voor fietsen en scooters in Hoek van Holland
De komende dagen is het volop zomer. 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 tegen de houten rekken.
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.
Strandplein fietsvrij houden
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.
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.
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Ruud Langeveld is van 8 t/m 22 juli op vakantie. Voor calamiteiten of vragen over de werkzaamheden voor
de metro kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010 489 4334.

Met vriendelijke groet,
Joan van der Veen
Communicatieadviseur
Project Hoekse Lijn &
Metro aan Zee
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Postbus 10902 3004 BC Rotterdam
Tel 06 51014270
Website www.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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