Informatiemail 58 werkzaamheden Metro aan Zee – Vrijdag 23 september 2022
Beste mevrouw, meneer,
Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden
Voor de verlenging van de spoorbaan van de metro naar het strand van Hoek van Holland is de bouw en
aanleg van de baan afgerond.
Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden aan.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Verwijderen bouwhekken en groenwerkzaamheden
In de komende week worden de nog aanwezige bouwhekken, zoals de hekken langs de Strandweg
verwijderd. Ook bouwpoort 2 wordt verwijderd.
De groenwerkzaamheden die voor de zomer niet uitgevoerd konden worden, worden nu opgepakt. Dit
betreft bijvoorbeeld het inzaaien van het voormalige bouwterrein aan de noordzijde van de Strandweg met
gebiedseigen zaden. Dit zijn zaden die in de afgelopen jaren in dit gebied zijn verzameld. Ook de bomen
en struiken die de zomer niet goed doorgekomen zijn, worden vervangen. Na afronding van de
groenwerkzaamheden worden de paddenschermen verwijderd.
Deze week is aangevangen met het aanbrengen van beplanting langs de spoorbaan naast het P&R
parkeerterrein langs de Hoeksebaan.
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Beplanten langs spoorbaan bij P&R.

Verwijderen bouwhekken langs Strandweg

Station Hoek van Holland Haven
Binnenkort wordt de lift aan de westzijde van station Hoek van Holland Haven aangebracht. Deze lift maakt het voor
minder goed ter been zijnde reizigers mogelijk om op het perron te komen.

Station Hoek van Holland Haven met rechts de locatie voor de lift

Proefrijden RET / indienststellingsvergunning
Er wordt gewerkt aan het oplossen van restpunten. De mate van afhandeling bepaalt voor RET wanneer zij
de indienstellingsvergunning aanvragen. Onderdeel hierin is het uitvoeren van het RET-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. We
kunnen helaas nog geen datum noemen dat de metro gaat rijden. Half oktober wordt er meer bekend over
de planning.

Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam
Bestrating- en groenwerkzaamheden Badweg
Binnenkort 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 de spoorbaan.
We hebben een groot aantal meldingen ontvangen van mensen die vallen op het Strandplein. De volgende
maatregelen worden genomen om deze situatie te verbeteren:
We hebben 6 borden geplaatst bij de entrees van het plein om mensen te waarschuwen voor een
afstap.
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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 hiermee binnenkort gestart
kan worden.

Witte stenen in Strandplein

Waarschuwingsbord Strandplein

Voetgangersoversteek Hoeksebaan bij station Hoek van Holland Haven
Deze week is aangevangen met het verbeteren van de voetgangersoversteek in de Hoeksebaan. De
voetgangersoversteek wordt iets verschoven om de zichtbaarheid van voetgangers voor het verkeer
rijdend op de Hoeksebaan te verbeteren. Hiernaast worden er extra lichtmasten aangebracht.

Aanpassing voetgangersoversteek Hoeksebaan.

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 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.
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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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