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De benodigde aanpassingen en oplossingen
Ontwerp en
realisatie
keervoorziening

6 extra metrovoertuigen

Grondwerkzaamheden

Aanpassing spoorbeveiliging
op hogere frequentie

Geluidsscherm
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1 extra gelijkrichtingstation
voor energievoorziening in Pijnacker

Pijnacker zuid
Den haag centraal
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Werven en opleiden
nieuwe metrobestuurders
Aanpassing dienstregeling
RandstadRail en aansluitende lijnen
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De werking van de keervoorziening
De keervoorziening
Door een keervoorziening kunnen metro’s keren zonder het
doorgaande metroverkeer te hinderen.

Nieuwe portalen

Den Haag

Rotterdam

Den Haag

Rotterdam

1. Metro rijdt richting keervoorziening

2. Metro rijdt keervoorziening in

Den Haag

Den Haag

Wissels
Dienstperron

Rotterdam

Rotterdam

geluidsscherm

250 meter
extra spoor

3. Bestuurder stapt over en 'keert'
de metro

4. Metro verlaat de keervoorziening

Den Haag

Den Haag

Rotterdam

5. Tegemoet komende metro passeert
kerende metro buiten langs
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Rotterdam

6. Metro rijdt terug naar beginpunt.
Metro in tegengestelde richting
voegt weer in op doorgaande baan.
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De locatie van de keervoorziening

Keerspoor
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Geluidsabsorberend scherm
Plaatsing geluidsscherm
Aan de westzijde van het keerspoor wordt een
geluidsabsorberend scherm geplaatst.
Het scherm is 110 cm hoog.

Geluidsabsorptie
(absoberende
houtvezel panelen)

Geluidsisolatie
(betonnen frame)

Locatie geluidsscherm
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Planning werkzaamheden
Deze zomer/ dit najaar plaatst de RET de keervoorziening langs de Klapwijkseweg. De werkzaamheen worden uitgevoerd in fasen.

Fase 1

• Vanaf 27 juli worden er drie bouwterreinen ingericht. Deze worden
geplaatst nabij de rotondes Vrouwenrecht, Duikersloot en Parklaan.
Dit gebeurt overdag, tussen 07.00 en 17.00 uur.
• Van 1 augustus (01.15 uur) tot en met 8 augustus (05.00 uur) wordt de
keervoorziening gebouwd. Om de periode van deze werkzaamheden zo kort
mogelijk te houden werken we in deze periode 24 uur per dag.

Fase 2

Aan het eind van de zomer wordt een voegingsstation nabij rotonde Vrouwenrecht geplaatst. Het voedingsstation wordt grotendeels op afstand gebouwd en
met een kraan ingehesen op de locatie.
Ter voorbereiding wordt op de locatie eerst een fundering geplaatst, waarna het
voedingsstation wordt ingehesen. Omwonenden worden hierover te zijner tijd
nader geïnformeerd.

Fase 3

• Van zaterdag 3 oktober (02.00 uur) tot maandag 5 oktober (04.00 uur) vinden
er werkzaamheden plaats aan de bovenleiding en eventuele
restwerkzaamheden van fase 1. Om de periode van deze werkzaamheden zo
kort mogelijk te houden werken we in deze periode 24 uur per dag.
• Van 31 oktober t/m 1 november wordt de spoorbeveiliging getest.
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Bouwterreinen bouw keervoorziening
Inrichting bouwterrein werkzaamheden augustus

Depot

Parkeren
Keervoorziening
Depot
Keet

Vanaf 27 juli worden de drie bouwterreinen ingericht nabij de rotondes
Vrouwenrecht, Duikersloot en Parklaan.
Dit gebeurt overdag, tussen 07.00 en 17.00 uur.
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Omleiding Klapwijkseweg - 1 t/m 4 augustus
Afsluiting Klapwijkseweg van 1 tot en met 4 augustus
De wisseldelen voor de keervoorziening worden vooraf elders gebouwd.
Van 1 tot en met 4 augustus worden deze ingehesen met een kraan vanaf de
Klapwijkseweg.
Hiervoor wordt de Klapwijkseweg van 1 tot en met 4 augustus in beide
richtingen afgesloten voor autoverkeer tussen de rotondes Vrouwenrecht en
Duikersloot. Het verkeer wordt met bebording omgeleid.

ret.nl/werkzaamheden

Onze aangepaste reis

De gevolgen voor reizigers
Van 1 tot en met 7 augustus is er geen metroverkeer mogelijk tussen de
metrostations Pijnacker Zuid en Nootdorp. Reizigers kunnen gebruik maken van
een pendelbus.
In verband met een afsluiting op de Klapwijkseweg rijdt de route van 1 tot en
met 4 augustus een andere route dan van 5 tot en met 7 augustus.

Houd rekening met langere reistijd en aangepaste vertrektijden.
Plan uw reis vooraf op ret.nl of maak gebruik van de RET Real Time App.
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Bestemmingsplan keervoorziening
Waarom een bestemmingsplan procedure?
In 2019 is een bestemmingsplanprocedure gestart voor de inpassing
van de keervoorziening. Deze valt misschien net buiten de bestaande
bestemming ‘spoor’. Het gebied voor de locatie van het stroomstation
is iets ruimer genomen, zodat een aantal opties voor het
voedingsstation mogelijk zijn.
Vroege start procedure
Een aanpassing van het bestemmingsplan duurt al gauw anderhalf
jaar. Door de procedure al vroeg te starten, nog voordat de locatie van
het voedingsstation helemaal duidelijk is, kan de keervoorziening in
ieder geval op tijd aangelegd worden. Naar verwachting wordt het
bestemmingsplan in september door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan legt de
gemeente vast wat de
bestemming van de grond is en
waarvoor de grond mag worden
gebruikt. Iedereen moet zich aan
een bestemmingsplan houden.
Ook de gemeente.

