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Bent u slecht ter been, slechtziend of slechthorend? Ook dan kunt u met de RET op reis. 
In deze folder leest u alles over de voorzieningen in onze metro’s, trams en bussen, om het reizen makkelijker te maken.  
Maar ook vindt u wat u zélf kunt doen om uw reis zo efficiënt en aangenaam mogelijk te laten verlopen. De RET wenst u 
een goede reis toe!
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Kaartverkoop
Om te reizen met de RET heeft u een OV-chipkaart nodig.  
Deze kunt u kopen bij RET Servicepunten en de Verkoop- en oplaad-
automaat in de metrostations. Alle RET Servicepunten zijn bereik-
baar met de rolstoel. Ook kunt u terecht bij een Primera of Tabac & 
Gifts. Ook kunt u een vervoerbewijs kopen bij de buschauffeur of 
tramconducteur. U betaalt dan wel een hoger tarief.

RET Servicepunten:
> Metrostation Rotterdam Centraal
> Metrostation Beurs
> Metrostation Zuidplein
> Metrostation Spijkenisse Centrum

Kijk voor de openingstijden op www.ret.nl

RET website
Op www.ret.nl kunt u naast informatie over de dienstregeling  
en omleidingen, ook een ‘van deur tot deur’ reisadvies opvragen.  
De lettergrootte van de RET website kunt u naar wens eenvoudig 
groter maken. Klik in de menubalk op ‘Beeld’ en vervolgens op 
‘Tekengrootte’. 

Reisinformatie
De RET heeft duidelijke folders van alle dienstregelingen. Voor elke 
lijn is er een aparte folder beschikbaar. U kunt de folder(s)  
downloaden van de RET website of opvragen bij een servicepunt. 
Informatie over vertrektijden vindt u ook bij alle haltes en stations.  
Een persoonlijk reisadvies van deur tot deur is opvraagbaar via 
www.ret.nl. Ook kunt u bellen met OV Reisinformatie, telefoon 
0900 - 92 92 (€ 0,70 per minuut). Of kijk op www.9292.nl.

Algemene informatie
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SOS-zuilen op metrostations
Op elk metrostation staat een SOS-zuil. Bij noodgevallen kunt u  
die gebruiken om hulp in te schakelen als er geen RET-medewerkers 
in de buurt zijn. De zuil staat altijd in de route van de geleidelijn. Ter 
herkenning ligt bij elke zuil een gele tegel met een ruw oppervlak 
en een ‘holle’ akoestiek.

Voor uw veiligheid
Alle metrostations, de meeste tram- en bushaltes, alle metrovoer-
tuigen en alle trams en bussen van de RET zijn toegankelijk voor 
mensen in een rolstoel. De maximale maatvoering van rolstoelen 
die met het openbaar vervoer mee kunnen, is:
lengte 120 cm, breedte 70 cm. 

In het voertuig staat de rolstoel tegen de rijrichting in, op de 
daartoe aangewezen plaats. Vanwege veiligheidsredenen staat de 
rolstoel verplicht op de rem. In de bus geldt daarbij dat de rolstoel 
met persoon erin de veiligheidsgordel om moet, die in de bus 
aanwezig is.

Andere handbewogen of elektrisch aangedreven hulpmiddelen  
voor mensen met een mobiliteitsbeperking zijn ook toegestaan in 
RET-voertuigen mits ze niet groter zijn dan 120 cm bij 70 cm, op de 
rem kunnen en in geval van busvervoer de veiligheids gordel om 
kunnen doen.

Scootmobielen zijn niet toegestaan in de bussen, omdat daar de 
veiligheidsgordel niet op afdoende wijze kan worden toegepast 
voor personen zittend op deze hulpmiddelen. Loopfietsen mogen 
uitsluitend in de metro worden meegenomen, met uitzondering van 
een invalidenloopfiets.

Bus Tram Metro

Rollator 3 3 3

(Elektrische) 
Rolstoel 3 3 3

Scootmobiel 3 3

(Loop)fiets 3 3

Invalidenloopfiets
3 3 3

Kinderwagen 3 3 3



Bij RET reist u met de OV-chipkaart. Ofwel reizen met één en de-
zelfde kaart voor bus, tram en metro. De kaart is een betaalmiddel 
en vervoerbewijs ineen. De OV-chipkaart is verkrijgbaar bij een  
RET Servicepunt en bij de Verkoop- en oplaad automaten in de  
metrostations. Ook bij een vestiging van Primera of Tabac&Gifts 
kunt u terecht. Bepaal het reisproduct dat bij u past met de online 
Reisproduct adviseur op www.ret.nl.

OV-Begeleiderskaart
Bent u door uw beperking niet in staat om zelfstandig met het 
openbaar vervoer te reizen? Dan komt u in aanmerking voor een 
OV-Begeleiderskaart (B). Met deze kaart mag u gratis een begelei   -
der meenemen. De kaart is geldig in de trein, metro, tram, bus en  
Regiotaxi. Het aanvraagformulier voor de OV-Begeleiderskaart kunt 
u telefonisch aanvragen via 030 - 235 46 61 of www.argonaut.nl.

De  Begeleiderskaart is een OV-chipkaart, waarop een speciaal reis-
product is geladen en waarop een speciale tekst en afbeelding zijn 
geprint. De kaart is geldig tot de datum die op de kaart is geprint. 
Met de OV-Begeleiderskaart kunnen de poortjes in trein- en metro-
stations worden geopend. De OV-Begeleiderskaart mag uitsluitend 
gebruikt worden door een begeleider van een reiziger met een 
functiebeperking, die zelf een geldig vervoerbewijs heeft. 

Tip: braille-sticker voor OV-chipkaart
Er is een speciale braille-sticker verkrijgbaar die u op uw OV-chipkaart 
kunt plakken. Zo herkent u de kaart dus altijd makkelijk tussen uw 
andere spullen. 
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OV-chipkaart

Tip: heeft u een persoonlijke OV-chipkaart? Dan kunt u thuis via internet uw saldo raadplegen en opladen. U kunt ook kiezen voor 
automatisch saldo opladen. Hierdoor staat u nooit meer in de rij bij de oplaadautomaat. Meer informatie hierover vindt u op www.ret.nl.
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Ook als u slecht ter been bent, of met een rolstoel of scootmobiel 
rijdt, kunt u op reis met de RET. In onze metro’s, trams en bussen, 
en ook bij de haltes en stations, vindt u tal van voorzieningen die u 
helpen uw bestemming te bereiken.

Reizen met de metro
 
Liften, hellingbanen en roltrappen
In alle RET-metrostations vindt u hellingbanen of liften en  
roltrappen waarmee u van en naar het perron kunt. Via www.ret.nl 
houden we u op de hoogte van geplande onderhoudswerkzaam -
heden, zodat u vooraf een andere route kunt kiezen. Als de lift, 
hellingbaan of roltrap niet werkt, kunt u ook altijd terecht bij de 
aanwezige RET-medewerkers voor hulp en advies.

Toegangspoortjes voor rolstoelgebruikers 
In alle metrostations met toegangspoortjes is altijd minimaal één 
poortje geschikt voor rolstoelgebruikers. Zo’n extra breed poortje kan 
naar beide kanten open.

Wachten op het perron
Informatie over het aantal metrorijtuigen en de plek 
waar de metro gaat stoppen, ziet u op de Dynamische Reizigers 
Informatieborden boven het perron.

Op het informatiebord wordt achter de naam van het station 
aangegeven uit hoeveel rijtuigen de eerstvolgende metro bestaat 
en waar deze precies stopt. Elk teken staat voor een rijtuig. 
Het streepje eronder geeft hun positie langs het perron aan. Op de 
foto bestaat de metro dus uit drie rijtuigen die (in de rijrichting) 
aan de kop van het perron stopt.

U heeft een motorische beperking?
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In- en uitstappen
Alle metro’s hebben een gelijkvloerse instap. Als u in een rolstoel 
of scootmobiel reist, let dan goed op de speciaal geschikte deuren 
met een rolstoelsticker. Ook uitstappen is doorgaans geen  
probleem. In de metro dient u altijd rechts (ten opzichte van de 
rijrichting) uit te stappen. Als dit links is, wordt dit omgeroepen. 
In alle nieuwe metrostellen vindt u bij elke deur een lage drukknop 
voor het openen. 

Positie in de metro

Dynamische Reizigers Informatieborden (DRIS)
Boven het perron hangen handige informatieborden.  Deze ‘DRIS’ 
houden u op de hoogte van de eindbestemming van de metro’s, de  
wachttijden tot vertrek, de stopplaats ten opzichte van het perron  
en de lengte van de binnenkomende metro. Ook veranderingen in 
de dienstregeling krijgt u steeds tijdig door.

Wel:
>  Hulpmiddel op de rem zetten
>  Uzelf goed vasthouden

Niet:
>  In het midden van het voertuig 

parkeren
>  Reizen zonder u vast te houden
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Reizen met de tram

Haltes met gelijkvloerse instap
Op alle tramlijnen rijden speciale trams met lage vloeren. En de 
meeste haltes hebben een gelijkvloerse instap. Op de haltepaal zijn 
deze rolstoelvriendelijke haltes aangegeven met een afbeelding van 
een rolstoel. Op de RET-website vindt u een overzicht van alle haltes 
met gelijkvloerse instap. Bij elke tram is de tweede deur geschikt 
voor rolstoelgebruikers. U herkent deze deur aan de speciale sticker.  
In de tram is ruimte voor één rolstoel. Achter de bestuurder zijn ook 
twee zitplaatsen gereserveerd voor reizigers die slecht ter been zijn.

Dynamische Reizigers Informatieborden (DRIS)
Bij veel haltes hangen Dynamische Reizigers Informatieborden 
(DRIS). Hierop staan de aankomsttijd en eindbestemming van de 
volgende tram. En ook of er veranderingen zijn in de dienstregeling.

Positie in de tram

Wel:
>  Hulpmiddel op de rem zetten
>  Plaats nemen op een stoel

Niet:
>  In het midden van het voertuig 

parkeren
> Op uw rollator zitten
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Reizen met de bus

Rolstoelvriendelijke buslijnen
Op alle buslijnen rijden lagevloerbussen. Bij haltes met een ver-
hoogde stoep is hierdoor een gelijkvloerse in- en uitstap mogelijk. 
Ook zijn alle bussen voorzien van een uitschuifbare plank.  
Deze kan elektrisch of handmatig zijn. Indien er bij een halte zonder 
verhoogde stoep voldoende ruimte is kunt u via de plank de bus in. 
Kijk voordat u gaat reizen bij de halte bij u in de buurt hoe de  
situatie is.

Elektrische rolstoelplanken kunnen aangevraagd worden aan de 
buitenzijde door middel van een knop. Indien de bus een hand-
matige rolstoelplank heeft, zal de buschauffeur u assisteren met het 
gebruik hiervan. In de bus parkeert u de rolstoel tegen de rijrichting 
in op de daartoe aangewezen plaats. 

Daarnaast geldt dat in de bus de rolstoel op de rem moet staan. 
Gebruik de aanwezige veiligheidsgordel en maak deze om uzelf mét 
rolstoel vast. Houdt u te allen tijde goed vast. Hierdoor kunt u zelf 
ongevallen voorkomen. 

Alle RET-bussen hebben zitplaatsen voor reizigers met een beper-
king. Deze stoelen vindt u vooraan in de bus en kunt u herkennen 
aan de sticker. Helaas kan een scootmobiel niet mee op de bus.

Positie in de bus

Wel:
>  Hulpmiddel op de rem zetten
>  Rolstoel tegen de rijrichting 

in parkeren op de daartoe 
aangewezen plaats

>  Veiligheidsgordel omdoen

Niet:
>  In het midden van het voertuig 

parkeren
>  Op uw rollator zitten als u met dit 

hulpmiddel reist
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Ook als u doof of slechthorend bent, kunt u op reis met de RET. 
In onze metro’s, trams en bussen, en ook bij de haltes en stations, 
vindt u speciale voorzieningen die u helpen uw bestemming te 
bereiken.

Reizen met de metro
Op het perron van elk metrostation vindt u Dynamische Reizigers 
Informatieborden (DRIS) waarop u kunt zien wanneer de volgende 
metro komt, welke bestemming deze heeft en of er veranderingen 
zijn in de dienstregeling. In de metrostellen hangen matrixborden 
met informatie over de eindbestemming van de lijn en de eerst-
volgende halte.

Reizen met de tram
Bij veel haltes vindt u Dynamische Reizigers Informatie-
borden (DRIS) waarop u kunt zien wanneer de volgende 
tram komt, welke bestemming deze heeft en of er veranderingen 
zijn in de dienstregeling. In alle trams hangen matrixborden met 
informatie over de eindbestemming en de eerstvolgende halte.

Reizen met de bus
Bij veel haltes vindt u Dynamische Reizigers Informatieborden 
(DRIS) waarop u kunt zien wanneer de volgende bus komt, welke 
bestemming deze heeft en of er veranderingen zijn in de dienst-
regeling. In alle bussen hangen schermen met actuele aankomst-
tijden van de eerstvolgende haltes en de eindbestemming. Ook 
worden grotere verstoringen in het lijnennet getoond. 

U heeft een auditieve beperking?
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Ook als u slechtziend of blind bent, kunt u op 
pad met de RET. In onze metro’s, trams en 
bussen, en ook bij de haltes en stations, vindt  
u tal van speciale voorzieningen die u helpen 
uw bestemming te bereiken.

Reizen met de metro 

Liften, hellingsbanen en roltrappen
Op alle RET-metrostations vindt u liften, 
hellingbanen en/of roltrappen. De liften zijn
voorzien van bedieningsknoppen met braille. 
Bij eventuele werkzaamheden aan de liften, 
hellingbanen of roltrappen kunt u altijd 
terecht bij de aanwezige RET-medewerkers 

voor hulp en advies. Een overzicht van 
alle geplande werkzaamheden vindt u 
op www.ret.nl

Geleidelijnen leiden u naar het perron
Speciale geleidelijnen leiden u naar het perron, 
en omgekeerd. De route loopt altijd via brede
toegangspoortjes en via trappen, omdat die 
altijd in beide richtingen toegankelijk zijn. 
De geleidelijnen herkent u aan de witte ribbels 
die contrasteren met de ondergrond. Bij een 
gele akoestische tegel bent u in de buurt van 
een SOS-zuil. Bij een SOS-zuil kunt u hulp 
inschakelen, wanneer er even geen RET- 
medewerkers in de buurt zijn.

U heeft een visuele beperking?
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Vertragingen tijdig omgeroepen
Op het perron worden grotere verstoringen en 
vertragingen in de dienstregeling tijdig omge-
roepen.

Voorzieningen in de metro
In de metro worden alle haltes automatisch 
afgeroepen. U weet dus altijd precies wanneer 
u moet uitstappen. In de metro dient u altijd 
rechts (ten opzichte van de rijrichting) uit te 
stappen. Als dit links is, wordt dit omgeroepen.

Reizen met tram en bus
In de voertuigen van de RET worden alle haltes 
automatisch omgeroepen. U weet dus altijd 
precies wanneer u moet uitstappen. Ook  
veranderingen in de dienstregeling worden 
tijdig omgeroepen. De stopknoppen in de  
bussen zijn van braille voorzien. Enkele displays 
die aanwezig zijn bij de tram- en bushaltes 
zijn voorzien van een audiovoorziening die bij 
het indrukken van de knop tekst van het eerst 
vertrekkende voertuig uitspreekt. Niet iedere 
tram- en bushalte heeft zo’n audiovoorziening.
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Ook als u geen beperking heeft, komen de reisvoorzieningen van 
de RET vaak goed van pas. Bijvoorbeeld als u met een kinderwagen 
rijdt of veel bagage bij u heeft. De deur met een sticker van een 
kinderwagen geeft makkelijk toegang tot het voertuig. U mag uw 
kinderwagen parkeren op een rolstoelplaats, maar u dient deze 
plaats te allen tijde af te staan aan een reiziger met een beperking. 
Volg altijd de eventuele aanwijzingen van de buschauffeur, tram-
bestuurder of conducteur.

Tips voor een ontspannen reis
>  Stippel uw reis van tevoren goed uit en neem ook ruim de tijd  

voor een overstap. Dan hoeft u zich niet te haasten.
> Reis buiten de spits als het kan. Op werkdagen tussen 7.00 en  
   9.00 uur en 16.00 en 18.00 uur is het erg druk in de voertuigen.
>  Koop van tevoren een vervoerbewijs op een rustig moment dat u 

uitkomt of kies voor automatisch opladen.

 
Heeft u een vraag, suggestie of klacht over reizen 
met de RET? Vul dan het reactieformulier op de 
RET-website in, of bel naar 0900 – 500 60 10  
(gebruikelijke belkosten). U kunt uw reactie ook 
sturen naar Antwoordnummer 50525, 3050 WB 
Rotterdam (postzegel niet nodig). Met uw  
vragen of opmerkingen kunt u ook terecht bij  
een van onze servicepunten (zie pag 3).

Overige voorzieningen Vragen

Colofon
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