Informatiemail 60 werkzaamheden Metro aan Zee – Vrijdag 11 november 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

Groenwerkzaamheden
Er is gestart met het zaai-, en plantwerkzaamheden rondom Station Strand en de Badweg.
Ook is een aanvang gemaakt met het inzaaien van het terrein met het speciale kruidenmengsel dat door
Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam in dit gebied geoogst is. Aansluitend wordt alle beplanting
vervangen die niet goed is aangeslagen door, onder andere, een hete en droge zomerperiode.
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Hierna worden de groenwerkzaamheden langs de Strandweg uitgevoerd. Na afronding van de
groenwerkzaamheden worden de paddenschermen verwijderd. De planning gaat er vanuit dat deze
schermen in december verwijderd worden.
Werkzaamheden filedetectie spoorovergangen
Bij de spoorovergangen worden nu LED bakken met de tekst: “Overweg vrij laten” aangebracht.
Ook worden de verkeersregelautomaten voor de filedetectie via een glasvezelkabel verbonden met de
verkeersregiekamer in Rotterdam. De verkeersregiekamer kan hierdoor op afstand storingen zien en
verhelpen.
Station Hoek van Holland Haven
Naar verwachting wordt begin december de lift aan de westzijde van station Hoek van Holland Haven
aangebracht. Eind november worden hier voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Deze lift biedt een
extra toegang voor minder goed ter been zijnde reizigers om op het perron te komen. De hellingbaan aan
de oostzijde faciliteert nu al de toegang voor alle doelgroepen. De lift vormt een aanvulling daarop.
Aan de zuidzijde van de Rietdijkstraat zijn 12 fietskluizen geplaatst. Deze komen bij de RET in beheer en
zullen door Biesieklette verhuurd gaan worden. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een
fietskluis te huren. Eerst dienen de juiste sloten in de fietskluizen aangebracht te worden.

Station Hoek van Holland Haven
met aan de rechterzijde de locatie voor de lift

Rietdijkstraat – geplaatste fietskluizen

Proefrijden RET / Indienststellingsvergunning
Op dit moment wordt gewerkt aan de indienststellingsvergunning. Zodra deze vergunning er is, kan het
proefbedrijf starten. Tijdens dit proefbedrijf test de RET de robuustheid van het vervoerssysteem. De RET
rijdt de dienstregeling van metrolijn B van en naar het strand zonder passagiers. De start van het
proefbedrijf is momenteel een belangrijke mijlpaal voor het project Metro aan Zee. Een goed verlopen
proefbedrijf moet ertoe leiden dat de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) de benodigde
definitieve indienststellingsvergunning af kan geven. Als deze vergunning is afgegeven, kan de exploitatie
starten. We snappen dat iedereen graag een datum wil weten dat de metro van naar het strand gaat rijden
en dat het nieuwe station Haven gebruikt kan worden, maar die datum weten wij nu dus helaas nog niet.
Het project, de RET en MRDH bepalen nu samen op welke datum de metro kan gaan rijden met
passagiers.
Wethoudersbrief aan commissie MHEK
In de bijlage treft u de brief over de voortgang Metro aan Zee aan die door Wethouder Karremans vandaag
naar de Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK) is gestuurd.
Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam
Bestratingswerkzaamheden Badweg
We hebben in de zomer een groot aantal meldingen ontvangen van mensen die zijn gevallen op het
Strandplein. De volgende maatregelen worden genomen om deze situatie te verbeteren:
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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. Deze
materialen worden besteld en de uitvoering wordt ingepland bij een aannemer. Zodra het
uitvoeringsmoment bekend is, laten wij dit weten.
We willen kwalitatief goed straatwerk realiseren. Na schades bij de laatste proef met het uitwisselen van
witte tegels, is besloten om het uitwisselen niet verder door te zetten.

Witte stenen in Strandplein

Waarschuwingsbord Strandplein

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.
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/
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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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