Onze aangepaste reis

Renovatie Corridors
metrostation Beurs
maandag 17 augustus t/m vrijdag 4 december

Van maandag 17 augustus t/m vrijdag 4 december worden
de zogenaamde Corridors, de onderdoorgangen tussen
metrolijn ABC en metrolijn DE, gerenoveerd. Onder andere
wordt de tegelvloer geheel vervangen. Hierdoor zal eerst de
gang die loopt tussen spoor 2 van metrolijn ABC (richting
Kralingse Zoom) en spoor 2 van metrolijn DE (richting Slinge/
De Akkers) zijn afgesloten. Daarna sluit de gang tussen
metrolijn ABC (spoor 2 richting Kralingse Zoom) en spoor 1
van metrolijn DE (richting Rotterdam en Den Haag).
Gebruik de trap en loop via de poortjes en de centrale hal
om over te stappen tussen beide metrolijnen. Deze route is
met borden aangegeven.
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Belangrijke informatie voor gebruikers van de lift
Ben je afhankelijk van de lift, dan is de route binnen het station anders dan je
gewend bent. Deze is met borden en pijlen aangegeven. Houd daarbij rekening
met een langere reistijd. De roltrappen blijven wel bereikbaar, gebruik deze indien
mogelijk.

Beperkte beschikbaarheid liften

Fase 1: van maandag 17 augustus t/m vrijdag 25 september wordt gewerkt aan
Corridor 2
Dit is de gang tussen metrolijn ABC richting Kralingse Zoom en metrolijn DE richting
Slinge/De Akkers.
Om het perron van metrolijn ABC te verlaten, volg de volgende route:
> ga met lift 5 (de lift aan de kant van Kralingse Zoom) naar beneden
> loop door de gang naar lift 1 op het perron van metrolijn DE richting
Rotterdam Centraal
> ga met de lift naar de centrale hal
Moet je verder met metrolijn DE richting Slinge/De Akkers, ga dan door de poortjes
naar rechts, en gebruik lift 2 om op het perron richting Slinge en De Akkers te komen.
Fase 2: van maandag 28 september t/m vrijdag 4 december wordt gewerkt aan
Corridor 1
Dit is de gang tussen metrolijn ABC richting Kralingse Zoom en metrolijn DE richting
Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal.
Om het perron van metrolijn ABC te verlagen, volg de volgende route:
> ga met lift 4 (de lift aan de kant van Schiedam) naar beneden
> loop door de gang naar lift 2 op het perron van metrolijn DE richting
Slinge/De Akkers
> ga met de lift naar de centrale hal
Moet je verder met metrolijn DE richting Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal,
ga dan door de poortjes naar links, en gebruik lift 1 om op het perron richting
Rotterdam Centraal en Den Haag te komen.

Liften metrolijn D en E niet beschikbaar

Een aantal momenten kan een lift helemaal niet gebruikt worden omdat de tegelvloer voor de lift moet worden gelegd. De liften van en naar spoor 1 en spoor 2 van
metrolijn D/E zijn afwisselend tot maximaal een dag buiten gebruik. Maak gebruik
van de tram. Wil je alleen de metro gebruiken, reis dan eerst een station de andere
kant uit en keer vandaar terug naar Beurs.

21 augustus tot 17.00 uur en
28 augustus de hele dag
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Het perron van metrolijn D/E richting Slinge/De Akkers is niet bereikbaar met de lift.

Je stapt normaal uit bij Beurs:
Rij met de metro 2 stations verder tot Wilhelminaplein.
Reis vanaf Wilhelminaplein terug naar Beurs. Hou wel rekening met extra reiskosten
en zorg voor voldoende saldo op uw OV-chipkaart, ook als u een abonnement heeft.

Je stapt normaal in bij Beurs:
Wil je met metrolijn D/E richting Slinge/De Akkers, rij dan eerst naar station
Stadhuis met metro D/E richting Rotterdam Centraal/ Den Haag Centraal.
Reis vanaf Stadhuis terug met metro richting Slinge/De Akkers.
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2 oktober tot 17.00 uur en
27 november de hele dag
Het perron van metrolijn DE richting Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal is
niet bereikbaar met de lift.
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Je stapt normaal uit bij Beurs:
Kom je met metro D/E vanuit de richting Wilhelminaplein, rij dan 1 station verder
tot Stadhuis. Reis vanaf Stadhuis terug naar Beurs.
Of stap bij station Leuvehaven over op de tram 23 of 25 en stap uit bij Beurs.
Belangrijk voor als je met de metro vanaf Beurs omreist via Wilhelminaplein:
Indien je een abonnement hebt, controleer dan de zones waar je mag reizen.
Anders wordt er mogelijk saldo van je OV-chipkaart afgeschreven. Bij een
negatief saldo kan je niet meer inchecken, ook niet met een abonnement.
Wilhelminaplein ligt in zone 5314, Beurs in 5300.
Indien je met saldo reist, hou dan rekening met extra reiskosten.
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Je stapt normaal in bij Beurs:
Wil je met metrolijn D/E richting Rotterdam Centraal/Den Haag, neem dan bij Beurs
tram 23 en rijdt 1 halte naar Stadhuis waar je kan overstappen op de metro.
Liever met de metro? Rij dan eerst naar station Wilhelminaplein met metro D/E
richting Slinge/De Akkers. Reis vanaf Wilhelminaplein terug met metro richting
Rotterdam Centraal/Den Haag. Hou dan wel rekening met extra reiskosten.
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