Onze aangepaste reis

Lift bij metrostation Leuvehaven
buiten gebruik
Maandag 17 augustus t/m april 2021
richting Schiebroek/
Marconiplein

richting Rotterdam Centraal/
Den Haag Centraal

25 23

Station Beurs

Station Beurs

Lift afgesloten
Station Leuvehaven

Station Leuvehaven

NIEUWE MAAS
Station
Wilhelminaplein

richting Slinge/De Akkers
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Wilhelminaplein

25 23

richting Carnisselande/Beverwaard

De RET bouwt van maandag 17 augustus t/m april 2021 aan een extra
uitgang bij metrostation Leuvehaven. Vanwege deze werkzaamheden is
de lift aan de kant van de GGD niet meer toegankelijk. De trapuitgang
is wel bereikbaar gedurende de werkzaamheden. Ben je afhankelijk van
deze lift? Dan volgt hier het reisadvies:

Reisadvies

> 	Stap bij metrostation Beurs over op de tram.
	Reist u in een rolstoel, scootmobiel of met rollator, neem dan de tweede
deur. Reist u met een kinderwagen, neem dan de achterste deur.
Let op, dit reisadvies is alleen van toepassing als u afhankelijk bent van
de lift op metrostation Leuvehaven en reist van Rotterdam Centrum
naar Zuid. Reist u vanaf Wilhelminaplein naar Leuvehaven of vanaf
Leuvehaven richting Beurs (dus van Zuid naar Noord), dan kunt u reizen
zoals u gewend bent.
> 	Naar Leuvehaven vanaf vanaf Beurs?
- neem bij Beurs tram 23 richting Beverwaard of tram 25 richting Carnisselande en stap 1 halte verder uit bij Leuvenhaven.
- liever met de metro? Neem bij Beurs metrolijn D richting De Akkers of
metrolijn E richting Slinge en stap bij Wilhelminaplein over op metrolijn D richting Rotterdam Centraal of metrolijn E richting Den Haag.
Stap uit bij Leuvehaven.
NB. indien u een abonnement heeft, controleer dan de zones waar u mag
reizen. Anders wordt er mogelijk saldo van uw OV-chipkaart afgeschreven.
Bij een negatief saldo kunt u niet meer inchecken, ook niet met een
abonnement. Wilhelminaplein ligt in zone 5314, Leuvehaven in 5300.
> 	Naar Wilhelminaplein of verder vanaf Leuvehaven?
- neem bij Leuvehaven tram 23 richting Beverwaard of tram 25 richting
Carnisselande en stap uit bij Wilhelminaplein. Gebruik de lift bij de
ingang van de galerie om in het metrostation te komen en reis daar
verder met metrolijn D of E richting Zuid.
- reist u liever alleen met de metro? Neem dan eerst metrolijn D richting
Rotterdam Centraal of metrolijn E richting Den Haag.
Stap 1 station verder -bij Beurs- over op metrolijn D richting De Akkers
of E richting Slinge.
>H
 oud rekening met extra overstappen op de tram en/of metro en
langere reistijd

Lift metrostation Beurs buiten gebruik

Let op: Er wordt ook werkzaamheden uitgevoerd bij metrostation Beurs
waardoor de liften op verschillende dagen buiten gebruik zijn:
- 	Lift richting Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal buiten gebruik op
metrostation Beurs
Vrijdag 21 augustus tot 17:00 uur
Vrijdag 28 augustus gehele dag
- 	Lift richting De Akkers/Slinge buiten gebruik op metrostation Beurs
Vrijdag 2 oktober tot 17:00 uur
Vrijdag 27 november hele dag

Reisadvies

Stap bij metrostation Stadhuis over op de tram.
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