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Bewoners en bedrijven in de omgeving van de Strandweg / Badweg
19/009/MB
Voorbereiding spoorverlenging Hoekse Lijn, start kabels- en
leidingenwerk aan o.a. de Strandweg (wegafsluiting)
19 augustus 2019

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij willen wij u informeren over werkzaamheden aan de Strandweg ter hoogte van voormalig
station Strand te Hoek van Holland. Het werk was in maart uitgesteld in verband met het
strandseizoen. Nu gaan we er echt mee van start. Ook staan er meerdere activiteiten gepland,
zoals het verwijderen van groen langs het tracé van de spoorverlenging, het aanleggen van
paddenschermen en het werk aan de Badweg aan de Zeekant.
Voorbereiding spoorkruising Strandweg
Vanaf maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 8 november 2019 vinden werkzaamheden
plaats aan ondergrondse kabels en leidingen. Aanleiding is de aanleg van de spoorkruising ten
behoeve van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn.
Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
▪ Verwijderen verharding - ter plaatse van de kruising - op de Strandweg en Stationsweg
▪ Verwijderen/verleggen van kabels en leidingen
▪ Aanpassen van de riolering
▪ Herstellen van de bestrating
▪ Verleggen van de noordelijke toegangsweg naar het Vinetaduin
Verkeersmaatregelen
•
De Strandweg en doorsteek naar de Stationsweg worden deze periode afgesloten voor
autoverkeer.
•
De woningen en Muziekbunker blijven bereikbaar.
•
Verkeer moet omrijden via de Strandboulevard, Stationsweg of de Koningin
Emmaboulevard. Omleidingsroutes worden met borden op straatniveau aangegeven. Voor
fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke voorziening getroffen.
•
De verkeersremming op de Stationsweg wordt tijdens de werkzaamheden aan de Strandweg
verwijderd.
•
De RET zorgt voor een vervangende bushalte en aangepaste bus route.
Parkeren
Als gevolg van de werkzaamheden worden ter hoogte van de kruising tijdelijk enkele
parkeervakken op de Strandweg buiten gebruik gesteld.
Materiaalopslag
Ten behoeve van opslag van materialen wordt gedurende de werkzaamheden nabij de Duinweg
een tijdelijk depot ingericht.
Werktijden
Van maandag tot en met vrijdag wordt gewerkt van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Weergave werkgebied

Planning werk Strandweg
De werkzaamheden aan de Strandweg starten op maandag 2 september en zijn naar
verwachting gereed rond vrijdag 8 november 2019. Weersinvloeden en andere onvoorziene
omstandigheden kunnen het werk verstoren. Dit kan leiden tot verschuivingen in de planning.
Overige voorbereidende werkzaamheden spoorverlenging
September start (nog onder voorbehoud) :
Het verwijderen van groen langs het gehele tracé van de spoorverlenging. Dit is onder andere
nodig voor de realisatie van paddenschermen, het aanbrengen van de voorbelasting achter de
appartementsgebouwen aan de Strandweg en de aanleg van de Paviljoensweg. We moeten
hierbij voldoen aan diverse natuurregels die gelden in dit gebied, zo moet er zorgvuldig worden
omgegaan met beschermde diersoorten.
Begin oktober start:
• Het intensieve kabels- en leidingenwerk aan de Badweg / Zeekant.
• Het aanleggen van een fietspad richting het strand.
• Het demonteren van het gebouw waar strandzaken, EHBO, toiletten, fietsenstalling en
rolstoel-uitleen zijn gehuisvest. Deze krijgen tijdelijk een andere plek. We houden er rekening
mee dat tijdens de werkzaamheden de voorzieningen in gebruik blijven.
• Het werk aan de Paviljoensweg / Strandboulevard.
Telefoon en mail
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende via telefoonnummer: 010 489
4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl. Vanaf 2 september neemt Ruud Langeveld het
werk als omgevingsmanager over. Hij is bereikbaar via acv.langeveld@rotterdam.nl
Website Hoekse Lijn
Informatie over het project Hoekse Lijn kunt u vinden op de website www.hoekselijn.mrdh.nl

Met vriendelijke groet,

Marco Bekker / Ruud Langeveld (m.i.v. 2 september)
Omgevingsmanager Hoekse Lijn

