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Informatie over het openbaar vervoer is te verkrijgen: 
1. 0900 – 500 60 10 
2. www.ret.nl/omleidingen  
3. Op zaterdag, zondag en maandag voorafgaand aan het evenement het Algemeen 
 Coördinatie Team van de organisatie 010-4341165 (24 uur per dag). 
 
Op 5 juni 2017 (2e pinksterdag) arriveert de Roparun in Rotterdam. Ten behoeve van dit evenement 
worden de Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat vrijwel de hele dag afgesloten. De Roparun heeft 
effect op de dienstregeling van metro, tram en bus. Omdat er tevens werkzaamheden aan Coolsingel 
en Hofplein plaatsvinden is de tram- en bus exploitatie afwijkend aan 2016. 
 

Metro 
Op 2e Pinksterdag wordt de standaard zondagdienstregeling gereden. Er wordt deze dag tot ongeveer 
19h00 met eenheden van 90m gereden. Deze gehele dag mogen er GEEN fietsen in de metro (alle 
lijnen) worden meegenomen. Verder zijn er deze dag ook werkzaamheden op de Calandlijn bij Station 
Schiedam, voor de reizigers zal dit geen impact hebben.  
 

Tram 
Door het evenement en door werkzaamheden zullen de tramlijnen die gebruik maken van de 
Coolsingel, Schiedamsedijk, Blaak en Hofplein (Coolsingelzijde) worden omgeleid of ingekort:  
 
Locaties niet te gebruiken trajecten door RET Tram tijdens de Roparun 
  
Lijn 7 
Lijn 7 zal rijden vanaf De Esch, eigen route door Kralingen en via de Zaagmolenstraat, Bergweg, 
Noordsingel, Heer Bokelweg en Schiekade verder eigen route naar Willemsplein. V.v. 
• Vervallen haltes: Pompenburg, Meent, Noorderbrug 
• Vervangende haltes: Nesserdijk, Lage Filterweg, Oude Plantage en, Zwaanshals, Benthuizerstraat, 
   van den Hoonaardstraat, Eudokiaplein, Noordsingel en Heer Bokelweg. 
• Lijn 7 neemt hiermee het vervoer van lijn 21 en 24 in Kralingen en voor lijn 8 in Crooswijk voor haar 
   rekening. 
 
Lijn 8 
Lijn 8 wordt omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg, ook rijdt lijn 8 via de Schiekade, Heer 
Bokelweg, Noordsingel en Bergweg (route lijn 4) . 
• Vervallen haltes: Vasteland, Leuvehaven, Beurs, Lijnbaan. Pompenburg, Meent, Noorderbrug,   
   Zaagmolenbrug, Zwaanshals en Benthuizerstraat. 
• Vervangende haltes: Vasteland (noodhalte Westzeedijk), Museumpark, Eendrachtsplein en van den   
   Hoonaardstraat, Eudokiaplein, Noordsingel en Heer Bokelweg. 
 
Lijn 21 en 24 
Lijn 21 en 24 rijden de ingekorte route tussen Rotterdam Centraal en Schiedam/Vlaardingen.. 
• Vervallen haltes: Alle haltes tussen De Esch en Rotterdam Centraal 
• Vervangende haltes: nvt 
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Lijn 23 en 25 
Lijn 23 en 25 zullen via de Mauritsweg-Eendrachtsweg omrijden, voor lijn 23, 25 betekent dit een 
route-aanpassing. 
• Vervallen haltes: Leuvehaven, Beurs, Lijnbaan (25), Stadhuis (23), Weena (23). 
• Vervangende haltes: Vasteland, Museumpark, Eendrachtsplein, Kruisplein (aan Westersingel, 23) 
 
Ritten, dus ook in- en uitrukritten via de Beurs, Van Oldenbarneveltstraat en Hofplein 
(Coolsingelzijde) zijn de gehele dag niet mogelijk.  
 
Doorsteken tram 
Op enkele locaties steken tramlijnen het parcours van de Roparun over, of lopen gedeeltelijk parallel 
aan het parcours. Verkeersregelaars zullen hier zorgen voor een veilige doorkomst van tram en 
lopers. Het gaat om de volgende locaties (in volgorde van het parcours): 
• Slinge/Dordtsestraatweg (lijn 25, doorsteek) 
• Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk (lijn 25, parallel) 
• Randweg – Beijerlandselaan (lijn 2, 25 doorsteek) 
• Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Laan op Zuid – Erasmusbrug (lijn 23 & 25, parallel) 
• Schiedamsedijk/Vasteland/Erasmusbrug (lijn 23 & 25, doorsteek) 
 

Bus 
Diverse buslijnen passeren het parcours van de Roparun. Hierna is per lijn het effect opgenomen van 
dit evenement, in volgorde van het parcours. De omleidingen worden ingezet tijdens de afsluiting van 
het Roparun-parcours, de tijden zijn per lijn aangegeven en gelijk aan de situatie in 2016. 
 
Lijn 70  
Buslijn 70 wordt tussen Larenkamp en Spinozaweg omgeleid tussen 10:00 en 17:30. De omleiding 
loopt via de volgende route: Slinge – Langenhorst – Oldegaarde – Vaanweg – Spinozaweg v.v.. 
• Vervallen haltes: Langenhorst, Zuiderbegraafplaats, Paasweide, Victor Hugoweg (richting Charlois). 
• Vervangende haltes: Langenhorst (aan Langenhorst), Vaanweg (richting Keizerswaard). 
 
Lijn 76  
Buslijn 76 wordt tussen Zuidplein en Smeetslandsedijk omgeleid tussen 10:00 en 17:30. De omleiding 
loopt via de volgende route: Strevelsweg – Beukendaal – Molenvliet v.v. 
• Vervallen haltes: Motorstraat, Valkeniersweg, Rondewei, Groene Hilledijk, Molenwei, Langegeer,  
   Hovendaal.  
• Vervangende haltes: Ikazia ziekenhuis, Strevelsweg, Sandelingplein (tijdelijke halte), Breeplein  
  (richting Zuidplein), Hovendaal (aan Beukendaal). 
 
Lijn 77  
Buslijn 77 wordt omgeleid bij het kruispunt Strevelsweg – Groene Hilledijk. Hier rijdt lijn 77 tussen 
10:00 en 17:30 onder het kruispunt door.  
• Vervallen haltes: Sandelingplein  
• Vervangende haltes: Sandelingplein (tijdelijke halte) 
 
Lijn 66  
Buslijn 66 rijdt de normale route in de richting Zuidplein – Feijenoord. In de richting Feijenoord – 
Zuidplein worden lijn 66 tussen 10:00 en 18:00 omgeleid tussen Persoonsdam en Ikazia ziekenhuis, 
via de volgende verbinding: Persoonsdam – Persoonshaven – Korte Standionweg – Burgerhoutstraat – 
Stadionweg – Coen Moulijnweg – Breeweg – Strevelsweg. 
• Vervallen haltes (alleen richting Zuidplein): Damstraat, Burgdorfferstraat, Station Zuid/2e    
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   Rosestraat, Spoorweghaven, Polderlaan, Hillevliet, Lange Hilleweg, Strevelsweg.  
• Vervangende haltes (alleen richting Zuidplein): Rose-Spoorstraat, Breeplein, Sandelingplein,  
   Strevelsweg.  
• Omdat lijn 66 al in omleiding rijdt i.v.m. aanleg rotonde Vuurplaat rijdt lijn 66 al standaard via de    
   Persoonsdam – Persoonshaven – Korte Standionweg – Burgerhoutstraat en Varkenoordseviaduct.  
   Via EBS zal de omleiding in de omleiding worden gezet. 
 
Lijn 47  
Buslijn 47 (Noordereiland - Blaak) keert normaliter op het Churchillplein. Tijdens de Roparun is het 
Churchillplein afgezet en zal de keermogelijkheid verlegd worden naar het kruispunt 
Blaak/Posthoornstraat. De dienst op lijn 47 zal daarom worden gereden met een 20-persoonsbus. 
 
Lijn 144 
Buslijn 144 wordt de gehele dag omgeleid tussen Dr. Colijnstraat en Jan Luykenstraat via de volgende 
route: Koninginneweg – Jonkheer van Karnebeekweg – Frans Halsstraat – Jan Luykenstraat v.v. 
• Vervallen haltes: Koningsplein  
• Vervangende haltes: Koningsplein (aan Frans Halsstraat, tijdelijke halte) 
 
Doorsteken bus 
Op de volgende locaties kruisen buslijnen het parcours van de Roparun. Hier kan met behulp van 
verkeersregelaars de bus het parcours veilig oversteken.  
• Randweg/Groene Hilledijk (77) 
• Randweg/Beijerlandselaan (77) 
• Putselaan/Beijerlandselaan (66) 
 
Tijdelijke haltes bus 
De volgende haltes zijn reeds bekend in Hastus, maar vergen mogelijk aanpassingen in de 
buitenruimte. 
• Langenhorst – fysiek aanwezig, maar geen bord (lijn 70) 
• Hovendaal (aan Beukendaal) – fysiek niet aanwezig (lijn 76) 
• Sandelingplein – fysiek en in Hastus niet aanwezig (lijn 66, 76, 77) 
 
Randvoorwaarden 
Op de genoemde doorsteken krijgen bus en tram met verkeersregelaars ruimte om het parcours te 
passeren. 
 


