Informatiemail 56 werkzaamheden Metro aan Zee – maandag 18 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. Het probleem met de fundering van de bovenleidingmasten is al opgelost,
daarom kan begin deze avond de stroom weer op de bovenleiding. Morgenavond kan de laatste testrit
plaatsvinden. Hierna kan de RET starten met de allerlaatste fase: het proefbedrijf.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Testen Metro aan Zee
De problematiek die de afgelopen dagen in de media kwam met betrekking tot de bovenleiding is snel
verholpen. Er was een probleem geconstateerd met de verankering van een aantal bovenleidingmasten.
Door het aanbrengen van zogenaamde schoorverbindingen is dit probleem opgelost. De laatste testrit met
de metro kan daarom morgenavond 19 juli al plaatsvinden. Vandaag is de spanning weer op de
bovenleiding gezet.
Testavond dinsdag 19 juli 2022
 We testen tussen 20:00 uur en 01:00 uur
 Er zullen tenminste 5 testritten (heen en weer) gereden worden tussen Hoek van Holland Haven en
Hoek van Holland Strand
 Bij de overwegen zijn tijdens een passage van de metro verkeersregelaars aanwezig
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.
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.
*Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.
Met vriendelijke groet,
1

Joan van der Veen
Communicatieadviseur Metro aan Zee
Gemeente Rotterdam
Tel. 06 51014270
Informatie over de Hoekse Lijn
https://hoekselijn.mrdh.nl/

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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