Informatiemail 57 werkzaamheden Metro aan Zee – Vrijdag 9 september 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.
Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden aan.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Testen Metro aan Zee zaterdag 10 september
Op zaterdag 10 september worden er tussen 9.00 en 15.00 uur een aantal testritten gereden tussen Hoek
van Hollland Haven en Hoek van Holland Strand. Er zal gereden worden op baanvaksnelheid (maximale
snelheid).

Testritten naar het strand

Proefrijden RET / indienststellingsvergunning
Momenteel wordt hard gewerkt aan het afronden van het informatiedossier. Hierna kan de
indienstellingsvergunning worden aangevraagd. Onderdeel hierin is het uitvoeren van het proefbedrijf.
Tijdens dit proefbedrijf wordt de robuustheid van het vervoerssysteem getest. De RET rijdt dan gedurende
3 weken 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.
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Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam
Bestrating- en groenwerkzaamheden Badweg
Eind september / begin oktober wordt gestart met een aantal doorgeschoven werkzaamheden in de
Badweg en Strandplein.
Dit betreft: het uitwisselen van tegels door witte tegels op het Strandplein en het beplanten en inzaaien van
de groenstrook tussen Badweg en spoorbaan.
We hebben een groot aantal meldingen ontvangen van mensen die vallen op het Strandplein. Het zijn
meestal geen EHBO-gevallen maar besloten is dat we wel de situatie moeten verbeteren. De volgende
maatregelen worden genomen:
We hebben 6 borden geplaatst bij de entrees van het plein om mensen te waarschuwen voor een
afstap.
Ondertussen is er een ontwerp afgerond voor een meer permanente oplossing. Het gaat om (extra)
verlagingen van stoepbanden op 4 locaties en een opvallende markering op de stoeprand.
De uitvoering moet worden ingepland bij een aannemer. We hopen dat het nog in september kan
worden uitgevoerd.

Witte stenen in Strandplein

Ovonde Badweg
In de bypass van de Ovonde Badweg zijn houten slagbomen aangebracht. Deze bypass zal alleen bij
calamiteiten door verkeersregelaars opengezet worden.

Houten slagomen in bypass Ovonde Badweg
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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.
Bent u benieuwd hoe het station Hoek van Holland Strand er van binnen uitziet? Kijk dan naar:
- De vlog van Metro aan Zee met de architect van de Hoekse lijn: https://youtu.be/In0yiKgpBs4
- De opnames van de WOS: https://youtu.be/kn_-deBX57I

Vlog Metro aan Zee

Binnenzijde station Hoek van Holland Strand.

Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.
Bij geen gehoor 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.
*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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