
Belangrijke wijzigingen openbaar vervoer tijdens WK Triathlon 2017 

 
Het parcours is dusdanig ontworpen dat vrijwel alle lijnen van de RET volgens normale dienstregeling 

kunnen blijven rijden. Gebruik van openbaar vervoer zal dan ook gestimuleerd worden onder 

deelnemers en bezoekers. Voor een klein aantal lijnen zal er een omleiding worden gecreëerd door de 

RET. 
  
Tijdens de WK Triatlon (vrijdag t/m zondag) zal lijn 7 een beperkte gewijzigde route gaan rijden maar 

zal niet het Scheepvaartkwartier aandoen. Lijn 7 rijdt dan NIET naar het Willemsplein, maar naar het 

Drooglever Fortuynplein. Alle andere tramlijnen rijden hun eigen route en dienstregeling. Gebruikers 

van lijn 7 uit het Scheepvaartkwartier kunnen nog steeds met de tramlijn 7 reizen en uitstappen op de 

evenementen halte Westzeedijk (op de hoek met de Scheepstimmermanslaan). Buslijnen rijden niet in 

het Scheepvaartkwartier of daarlangs. 
  

Gewijzigde busroutes 

 
Bus 66  

Bus 66 zal een gewijzigde route rijden i.v.m. ITU Triathlon Championships Rotterdam. 
Omleiding van aanvang dienst zondag ochtend tot 19:00 uur op zondag 17 september. 
  
Route Feijenoord - Zuidplein (heen): 
Bestaande route tot Roentgenstraat voor Nassauhaven, vervolgens rechtsaf Nassauhaven – ra. 

Damstraat – eigen route. 
  

Vervallen haltes bus 66: Vervangende halte bus 66: 

Roentgenstraat voorbij Nassauhaven (halte nr. 677) 
Nijverheidsstraat t/o Zinkerstraat (halte nr. 676) 
Nijverheidsstraat voor Persoonsdam (halte nr. 789) 

Nassauhaven (halte nr. 621) Lijn 32 
Persoonsdam (halte nr. 622) Lijn 32 

  
  
Bus 32 
Op zondag 17 september zal de Persoonshaven tussen Schietloodstraat en Station Zuid worden 

afgesloten 
Omleiding van aanvang dienst zondag ochtend tot 19:00 uur op zondag 17 september. 
  
Richting Station Zuid: 
Bestaande route tot Nassauhaven voor Damstraat, vervolgens – r.a. Damstraat – l.a. 

Oranjeboomstraat – l.a. Schietloodstraat (tijdelijk eind – en beginpunt voor Persoonshaven)  
  
Richting Overschie: 
Vanaf tijdelijk beginpunt Schietloodstraat – l.a. Persoonshaven – l.a. Damstraat – l.a. 

Oranjeboomstraat – r.a. Burgdorfferstraat – r.a. Rosestraat – r.a. Roentgenstraat – l.a. 

Oranjeboomstraat eigen route. LET OP VIA NORMALE RIJBAAN, BUSBAAN AFGESLOTEN. 
  

Vervallen halten richting Station Zuid: Vervangende halten richting Station Zuid: 

Rose Spoorstraat nr.0672 
Station Zuid nr.0354 

Geen 



  

Vervallen halten richting Overschie: Vervangende halten richting Overschie: 

*Station Zuid nr.0354 verw. naar Schietloodstraat -

Tijdelijke halte 
*Persoonsdam nr.0618 verw. naar Damstraat nr.0790 

- (lijn 66) 
*Nassauhaven nr.0619 verw naar Oranjeboomstraat -

Tijdelijke halte 
* Roentgenstraat nr.0620 verw naar 

Oranjeboomstraat -Tijdelijke halte 

* Damstraat nr. 0790 (lijn 66) 
* Roentgenstraat voor Oranjeboomstraat - Tijdelijke 

halte 

  
Verder zijn er een aantal afwijkende situaties om rekening mee te houden: 

 
-           Er wordt een hekkenlijn geplaatst in de van Roentgenstraat zodat de Roentgenstraat de zuidelijke 

rijbaan 3,5 meter beschikbaar blijft voor de bussen van de RET 
-           3-4 paarkeerplaatsen worden vrijgehouden bij de Schietloodstraat 
-           Busbaan – Oranjeboomstraat wordt gebruikt door de organisatie ITU Triathlon Championships 
  
Bus 47 
Voor buslijn 47 zal een omleiding gelden op het Noordereiland. Lijn 47 rijdt de normale route tot de 

Van der Takstraat, vervolgens rechtsaf Van der Takstraat, linksaf Prins Hendrikkade richting 

Willemsbrug, vervolgens eigen route naar Blaak. Hierbij wordt halte Willemsbrug niet aangedaan. 
  

Parkeren deelnemers 

  
Deelnemers worden aangeraden om te parkeren op de hieronder genoemde locaties: 

 
1. Museumpark of Boompjes 

2. Katendrecht / SS Rotterdam (betaald parkeren) Een dagkaart kost €15 en per uur rekenen we 

€ 3 , er rijdt een shuttle van het schip naar metro station Rijnhaven voor onze gasten. 

3. Stadion Feyenoord gratis parkeren en verder fietsen (uitgezonderd Veranda) 

4. P+R Noorderhelling (gratis parkeren) verder fietsen 

5. P+R Beverwaard (gratis parkeren) en verder fietsen 

  

Parkeren bezoekers 
  
Bezoekers wordt aangeraden om te parkeren op de hieronder genoemde locaties: 

 
1. Museumpark of Boompjes (aanraden online reserveren http://parkereninrotterdam.nl/jouw-

voordeel/ ) 

2. Katendrecht / SS Rotterdam (betaald parkeren) Een dagkaart kost €15 en per uur rekenen we 

€ 3 

3. Stadion Feyenoord (gratis parkeren, uitgezonderd Veranda) en verder met tram/metro 

4. P+R Noorderhelling (gratis parkeren) en verder met tram 15 (15 min) 
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