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Werkzaamheden keervoorziening RandstadRail

Geachte heer/ mevrouw,
De metro’s op de RandstadRail zijn in de spits zeer druk bezet. Om de groeiende groep reizigers snel en
comfortabel vervoer te blijven bieden, gaan er vanaf 2021 in de spits meer metro’s rijden tussen
Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor wordt een keervoorziening aangelegd. Graag nodigen wij u via deze
brief uit voor een inloop informatieavond op maandag 27 mei over de realisatie van deze keervoorziening.
De keervoorziening wordt aangelegd langs de Klapwijkseweg, tussen de Duikersloot en het
Vrouwenrecht. Deze bestaat uit een nieuw spoor van 250 meter, nieuwe bovenleidingportalen, een overstap
perron voor de metrobestuurders en een 1-meter hoge geluidswerende muur aan de westzijde van het
spoor, de kant van de wijk Koningshof.
Start werkzaamheden
De RET zal deze aanleg in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag uitvoeren. In de periode
juni-juli gaan er werkzaamheden van start om de grond gereed te maken voor de aanleg van de
keervoorziening. Vanaf dit moment is de realisatie echt zichtbaar van start gegaan. De vergunningsaanvraag
voor deze werkzaamheden loopt via de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Wij willen u als omwonende graag een compleet beeld te geven van deze werkzaamheden en de
andere activiteiten die komen kijken bij de aanleg van de keervoorziening. Daarom nodigen we u graag uit
voor een inloop informatiebijeenkomst op maandag 27 mei tussen 18.30 uur en 20.30 uur. U kunt op een
tijdstip naar keuze binnenlopen bij het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp, ingang Emmastraat 165. We
gaan graag met u in gesprek.
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Uitstappen bij halte/station Wilhelminaplein.

Op ret.nl/werkzaamheden vindt u actuele informatie over de werkzaamheden. Voor vragen kunt u ook
telefonisch contact opnemen met de RET klantenservice, tel 0900 – 500 6010 (gebruikelijke kosten),
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur of via e-mail: klantenservice@ret.nl.
Met vriendelijke groet,
Bart van Zwam
Projectleider Ingenieursbureau RET
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