
Welkom in 
onze nieuwe 
tram

Nu op 
tram 2 
en 11

• Comfortabel en toegankelijk voor iedereen
• Nieuwe kaartlezers OV-chipkaart
• Gebruiksvriendelijke automaat om een kaartje te kopen

Ui
tg

av
e:

 m
aa

rt 
20

16

Op de route van tram 11 is rood-beige tram 
vervangen door een nieuwe moderne tram. 
De meeste halten zijn de afgelopen jaren 
aangepast hiervoor. Reizigers kunnen nu  
gelijkvloers instappen. 

De volgende halten zijn (nog) niet toegankelijk  
voor reizigers in een rolstoel:
•  halten Rijswijkseplein en Strandweg: deze halten liggen in 

een bocht
•  halte Station Hollands Spoor (uitstaphalte): deze halte
   wordt aangepast als het hele stationsplein vernieuwd
   wordt (de halte Station Hollands Spoor richting
   Scheveningen-Haven is wel toegankelijk voor reizigers
   in een rostoel)
•  halte Groot Hertoginnelaan: deze halte wordt medio 2016 

aangepast 

De afgelopen maanden reden afwisselend 
RandstadRail-trams en nieuwe trams op 
de route van tram 2. Stap voor stap zijn er 
meer nieuwe trams gaan rijden. Op basis 
van de ervaringen van trambestuurders en 
reizigers is het nu zover dat alleen nieuwe 
trams worden ingezet.

De volgende halten zijn (nog) niet toegankelijk  
voor reizigers in een rolstoel: 
•  halten Loosduinse Hoofdstraat, Burgemeester Hovylaan, 

Oostinje en Stuyvesantstraat
•  halte Laan van Eik en Duinen alleen richting Kraayenstein

Nieuwe tram Nieuwe tram2 11

Reizen met rolstoel of scootmobiel 
In de nieuwe tram zijn reizigers welkom in een (elektrische)
rolstoel en scootmobiel, met een maximaal formaat van 120 
cm lang, 70 cm breed en 109 cm hoog. Er zijn 2 speciale
plekken voor een rolstoel, bereikbaar via de middelste deuren.  
Door het vervoeren van reizigers komt de vloer van de nieuwe 
tram nog iets lager te liggen. Dat betekent dat de instap in het 
begin nog iets hoger is.

De Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, de 
gemeenten en HTM werken samen aan het  
verbeteren van het openbaar vervoer. De nieuwe 

tram gaat ook rijden op de route van tram 1, 9, 15 en 
17 en wordt gefaseerd ingevoerd. De exacte volgorde 
van de introductie moet nog worden bepaald.



De moderne en comfortabele 
trams zijn een aanwinst voor de 
stad. Bovendien is de nieuwe 
tram ruimer en duurzamer. 
Er kunnen meer reizigers 
comfortabel reizen, op een 
manier die past bij deze tijd. 
De nieuwe tram is toegankelijk 
voor iedereen, met een ruime 
open instap.

Toegankelijk voor iedereen  
De nieuwe tram heeft een ruime open 
instap. Vier brede deuren aan beide  
zijden bieden reizigers de mogelijkheid om  
gemakkelijk en gelijkvloers in te stappen. 
Hierdoor kunnen reizigers met een buggy 
of rollator soepel naar binnen rijden. Bij de 
eerste en laatste dubbele deur is ruimte 
gemaakt voor buggy’s, rollators en koffers. 
Reizigers in een rolstoel kunnen gemakkelijk 
instappen bij de middelste deuren.  
Hier zijn speciale plaatsen voorzien van  
een rolstoelbevestigingsgordel.
 
Overal reisinformatie  
In de nieuwe tram hangen zes informatie-
schermen. Op deze schermen staan de 
route, de halten en de eindbestemming 
vermeld. Via deze schermen word je ook 
geïnformeerd over eventuele omleidingen 
en andere wijzigingen. Op veel halten hangt 
ook een dynamisch informatiebord met de 
actuele aankomsttijden van de tram. Met de 
HTM app ben je ook altijd op de hoogte.

Gebruiksvriendelijke automaat  
om een kaartje te kopen 
Een kaartje voor een enkele rit kan in de 

Druk op de stopknop. Dan stopt de  
trambestuurder bij de volgende halte.  
De knoppen op de deuren werken ook  
als stopknoppen.

Voor je eigen veiligheid, houd je vast tijdens 
de rit aan de hanglussen of stangen.

In de nieuwe tram is
geen plek voor fietsen.

Houd je OV-chipkaart onderaan tegen de 
kaartlezer (bij de roze sticker ‘kaart hier’) 
om in- en uit te checken.  
Bij het uitchecken zie je op het scherm  
de kosten van de rit en het resterende  
saldo op je OV-chipkaart.

HTM heeft in totaal 60 van deze  
nieuwe trams aangeschaft. HTM is
blij met de nieuwe tram. We hebben 
gekozen voor dit type omdat deze niet 
alleen modern en ruimer is, maar ook 
duurzamer.  

De nieuwe tram maakt onderdeel uit 
van het Randstedelijk netwerk openbaar 
vervoer (R-net). Bij HTM staan veiligheid 
en betrouwbaarheid voorop. Daarom 
is gekozen voor een afgesloten cabine 
voor de bestuurder, die zich zo volledig 
kan richten op het veilig en op tijd rijden. 

nieuwe tram gekocht worden in een automaat. 
Een kaartje kost € 3,50 voor een rit van een uur. 
Ook kun je in de automaat een HTM Dagkaart 
kopen voor € 6,50. Je kunt meerdere kaartjes 
tegelijk kopen. Je betaalt met muntgeld, pinpas 
of creditcard. 

Welkom in 
onze nieuwe 
comfortabele 
trams

Reizen met de nieuwe tram  Uitstappen Houd je vast  Fietsen kunnen niet mee Nieuwe kaartlezers  Comfortabel reizen is ook:

Als je zit, de voeten  
naar beneden

Muziek luisteren 
met een koptelefoon

Honden aan de lijn 
in het gangpad

Niet eten, drinken 
en roken

In de nieuwe tram koop je een kaartje in
de automaat.

De nieuwe tram heeft voldoende ruimte  
voor rolstoelen, buggy’s en honden.

De nieuwe trams hebben een opvallend  
uiterlijk in de kleuren van R-net. R-net is  
een hoogwaardig vervoernetwerk in de 
Randstad. De grijs/rode kleuren zijn en 
worden zichtbaar op vele bussen, trams, 
metro’s en treinen van verschillende  
vervoerders. Eigenschappen van R-net  
zijn snelheid, betrouwbaarheid, comfort  
en goede voorzieningen voor de reiziger.  
De nieuwe trams van HTM hebben deze 
eigenschappen en passen bij het hoog-
waardig openbaar vervoer. De nieuwe tram 
is dus ‘reizen met de zekerheid van R-net’. 
Dat betekent toegankelijkheid voor iedereen. 
Een ruime open instap en dus makkelijk 
reizen voor mensen met een buggy, rollator 
en rolstoel. Maar ook overal reisinformatie. 
Zowel in de tram als op de halte. 

Reizen met de zekerheid van R-net


