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Geachte heer/ mevrouw, 

  

Deze zomer/ dit najaar realiseert de RET de keervoorziening langs de Klapwijkseweg. De keervoorziening maakt 

het vanaf 2021 mogelijk om in de spits meer metro’s te laten rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam Centraal. 

In deze brief vertellen we u meer over de werkzaamheden die dit jaar in de zomer en het najaar gaan plaatsvinden 

en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op 14 juli aanstaande. 

 

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies? 
De keervoorziening wordt gebouwd langs de Klapwijkseweg, tussen de Duikersloot en het Vrouwenrecht. De 

werkzaamheden vinden plaats in de zomer en in het najaar. 

 

Zomer: 

• 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. Deze 

bestaat onder andere uit een extra spoor, een geluidsscherm, een dienstperron en bovenleidingspalen. 

Om de periode van deze werkzaamheden zo kort mogelijk te houden werken we in deze periode 24 uur 

per dag.  

Najaar: 

• Van zaterdag 3 oktober (02.00 uur) tot maandag 5 oktober (04.00 uur) wordt er gewerkt aan de 

bovenleiding en vinden er eventuele restwerkzaamheden plaats van de bouwwerkzaamheden in 

augustus. Om de periode van deze werkzaamheden zo kort mogelijk te houden werken we in deze 

periode 24 uur per dag. 

• Van zaterdag 31 oktober (02.00 uur) tot maandag 2 november (04.00 uur) worden de aanpassingen in de 

spoorbeveiliging gerealiseerd.  

De keervoorziening wordt, na een testperiode, in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen.  
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Wat betekenen de werkzaamheden voor u? 
Het bouwen van de keervoorziening, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan 

geluidshinder en stof veroorzaken. Daarnaast kunt u te maken krijgen met extra transportbewegingen van en naar 

de bouwterreinen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor verkeer en metroreizigers. 

 

Verkeer 

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.  

 

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. Houd rekening met langere reistijd en aangepaste 

vertrektijden. Plan uw reis vooraf op ret.nl of maak gebruik van de RET Real Time App. 

In de beide weekenden in oktober is er geen metroverkeer mogelijk op een langer traject. Reizigers worden 

hierover uiteraard tijdig geïnformeerd. 
 

Waar kunt u meer informatie krijgen? 
Inloopbijeenkomst op afspraak en meer informatie 

In verband met Covid-19 kiest de RET ervoor om geen informatiebijeenkomst te organiseren. In plaats daarvan 

vindt u op ret.nl/werkzaamheden extra informatie over de werkzaamheden, gevolgen voor reizigers en 

plattegronden van bouwterreinen en omleidingen voor verkeer.  

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan bent u na aanmelding van harte welkom op ons 

inloopspreekuur op dinsdag 14 juli in de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg 91. De bijeenkomst vindt plaats 

tussen 19.00 en 20.30 uur.  

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zal aanwezig zijn voor vragen omtrent het bestemmingsplan. Uiteraard nemen 

wij bij de bijeenkomst de richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus in acht.  

 

Vooraf aanmelden per mail 
U kunt zich voor deze inloopbijeenkomst aanmelden via klantenservice@ret.nl. Op basis van het aantal 

aanmeldingen maken we een indeling voor de avond. We informeren u per e-mail over de specifieke tijd waarop u 

langs kunt komen.  

 

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 

about:blank
about:blank

