
Aan  Wijkraden en bedrijven in de gemeente Apeldoorn 

Van  Syntus 

Betreft  Wijzigingen dienstregeling in december 

Datum  11 november 2016 

 

 

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, 

 

Over exact een maand gaat de nieuwe dienstregeling van de trein en bus van start in Apeldoorn. De 

dienstregeling staat grotendeels in het teken van optimalisatie en het verder invullen van de OV-visie 

van de provincie Gelderland. Voor wat betreft de stadsdienst Apeldoorn en de streekdiensten in en 

naar de regio rondom Apeldoorn wijzigt er in 2017 weinig ten opzichte van het huidige busaanbod. 

Wél zal binnenkort worden gestart met het plaatsen van Syntus-deelfietsen op OV-knooppunten. 

 

In dit document vindt u per buslijn de belangrijkste veranderingen. U kunt deze informatie desgewenst 

gebruiken voor communicatie naar uw achterban of op uw website. 

 

Actuele reisinformatie kunt u altijd opvragen via www.9292.nl. Op het loket op het busstation in 

Apeldoorn zijn vanaf circa 1 december busboekjes beschikbaar. Openingstijden zijn op werkdagen van 

8:00-11:00 en van 14:00-17:30 uur (op koopavond tot 19:30 uur), op zaterdag van 8:00-15:00 uur en 

op koopzondag van 12:00-15:00 uur). 

 

 
 

 



Stadslijnen in 2017 

 

Lijn 1 Ziekenhuis De eerste bus naar het Ziekenhuis vertrekt 15 minuten later. Het 

vertrekmoment vanaf het station is nu 6:09 uur en wordt 6:24 uur. Verder 

vertrekken de ritten die via de halte “Randerode” rijden altijd om 24 en 54 

minuten over het uur vanaf het station. Er is geen sprake meer van een 

‘sprongetje’ in vertrektijden. Dit maakt de dienstregeling iets duidelijker. De 

ritten die niét via “Randerode” rijden, gaan overdag om 9 en 39 minuten over 

het uur en rijden niet in de kerst- mei en zomervakantie. 

 

Lijn 2 Apenheul  Tot het middaguur wijzigen de vertrektijden met 15 minuten. De ritten die 

altijd rijden, ook buiten de vakanties, vertrekken de hele dag om 9 en 39 

minuten over het uur vanaf het station. Er is geen sprake meer van een 

‘sprongetje’ in vertrektijden. Dit maakt de dienstregeling iets duidelijker. De 

verdichting vertrekt vanaf het station om 24 en 54 minuten over het uur.  

 

   Uitzondering hierop zijn alleen de extra ritten in de ochtend: die gaan om .19 

en .49 in plaats van 24 en 54 minuten over het uur omwille van een kortere 

reistijd naar het Belastingkantoor. 

 

Lijn 3 De Maten   In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. De eerste rit 

in het weekend vervalt. De laatste ritten rijden (weer) door naar het station. 

 

Lijn 4 De Maten  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. Er komt een 

extra halte Minden aan Holtrichtersveld. De eerste rit in het weekend vervalt. 

De laatste ritten rijden (weer) door naar het station. 

 

Lijn 5 Woudhuis  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. De laatste 

ritten rijden (weer) door naar het station. De ‘knip’ van de route ligt nu bij de 

halte “Talma Borg” in plaats van “Het Schip”. Zo ziet de klant dan in het begin 

van de lus nu op de vertrekstaat ‘richting station’ staan in plaats van richting 

“Talma Borg”. 

 

Lijn 6 Orden LO  Tot het middaguur wijzigen de vertrektijden met 15 minuten. De bus gaat zo 

de hele dag door om 24 en 54 minuten over het uur vanaf het station. Dit 

maakt de dienstregeling iets duidelijker.  Er is geen sprake meer van een 

‘sprongetje’ in vertrektijden. 

 

Lijn 7 Orden RO  Tot het middaguur wijzigen de vertrektijden met 15 minuten. De bus gaat zo 

de hele dag door om 9 en 39 minuten over het uur vanaf het station. Dit 

maakt de dienstregeling iets duidelijker.  Er is geen sprake meer van een 

‘sprongetje’ in vertrektijden. 

 



Lijn 8 Zuidbroek  De bus gaat altijd rond 12 en 42 minuten over het uur vanaf het station. Er is 

geen sprake meer van een ‘sprongetje’ in vertrektijden. Dit maakt de 

dienstregeling iets duidelijker. In de praktijk betekent dit dat de vertrektijden 

in de middag met circa 15 minuten wijzigen. Verder vervalt in de ochtend de 

rit van 8:12 naar Zuidbroek. 

 

Lijn 9 Zuidbroek  De bus gaat altijd rond 25 en 55 minuten over het uur vanaf het station. Er is 

geen sprake meer van een ‘sprongetje’ in vertrektijden. Dit maakt de 

dienstregeling iets duidelijker.  In de praktijk betekent dit dat de vertrektijden 

in de middag met circa 15 minuten wijzigen. 

 

Lijn 10 Kerschoten  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. Een eerste 

(vroege) rit met aankomst om circa 6:35 uur op het station is (weer) 

toegevoegd. 

 

Lijn 11 Stadh.molen In de ochtend wordt een extra rit om 8:14 uur vanaf het station aangeboden, 

omdat aan de Eramusstraat een nieuwe school is geopend. In de middag zijn 

om diezelfde reden ook twee extra ritten toegevoegd vanaf de Erasmusstraat 

naar het station om 15:11 en 15:47. 

 

Lijn 12 Ugchelen  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. De ‘knip’ van 

de route ligt nu bij de halte “Richtersweg” in plaats van “Heidehof”. Zo ziet de 

klant dan in het begin van de lus nu op de vertrekstaat ‘richting station’ staan 

in plaats van ‘richting Heidehof’. In de avond en op zondag blijft de kleine bus 

ingezet worden. 

 

Lijn 14 Malk.schoten De vertrektijden in de middag tot 15:00 uur wijzigen met 15 minuten. Deze lijn 

krijgt een nieuwe halte “Saba”, direct ten zuiden van de straat Saba aan de 

Kayersdijk. 

 

Lijn 15 Twello  Deze bus gaat via Station Twello rijden. De bus krijgt hier aan de overzijde van 

het busstation aan de Veilingstraat een halte. Op zondag wordt een vroege 

Kolibrie-rit toegevoegd voor bezoekers van het vliegveld Teuge. 

 

Lijn 16 Berg en Bos  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. In de avond 

en op zondag blijft de kleine bus ingezet worden. 

 

Lijn 17 Sprenkelaar  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. De laatste 

ritten rijden (weer) door naar het station.  

     

Lijn 18 Zuid LO  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. De bussen 

vertrekken een minuut eerder vanaf het station Apeldoorn. 

 



Lijn 19 Zuid RO  In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling, behouders 

dat de eerste rit op werkdagen (weer) op het station begint. 

 

Perrondeling station Hierin zijn geen wijzigingen voorzien. 

 

Indeling Hoofdstraat De bussen die in dezelfde richting rijden stoppen op dezelfde halte. De voorste 

halte wordt alles richting zuid (dus 91, 43, 14,  18), middelste richting 

Ugchelen (108, 12, 1) en de achterste richting Sprengen/Orden (lijn 2, 6, 7)  

 

 

Streeklijnen in 2017 

 

Lijn 43  Dieren Op zaterdagochtend vertrekt een extra rit richting Arnhem om 7:33 uit 

Loenen.  

 

Lijn 91 Arnhem Op werkdagen in de ochtend wordt een extra rit aangeboden met vertrek om 

6:40 uur vanuit Apeldoorn. Op zondag gaat een extra vroege rit naar Arnhem 

om 7:24 uur vanuit Apeldoorn.  

Lijn 102 Amersfoort De rit die vertrekt om 9:00 uur uit Apeldoorn en rond 10:25 in Amersfoort 

aankomt, vervalt omwille van te weinig reizigers. 

Lijn 104 Harderwijk De busdienst gaat niet meer via Ermelo, maar via “Harderwijk Centrum” naar 

Elspeet, Uddel en Apeldoorn. Klanten van Ermelo naar Apeldoorn kunnen 

reizen via Harderwijk, Voorthuizen of Putten Centrum/Wittenberg. Raadpleeg 

voor de snelste reismogelijkheid www.9292.nl. De extra reistijd van Ermelo 

naar Apeldoorn bedraagt circa 15 tot 20 minuten.  

 

  Bij de halte “Ullerberg” is een overstap voorzien vanaf lijn 104 óp buurtbus 

513 náárr Ermelo. In de andere richting is deze overstap er helaas niet. Op het 

moment van schrijven (9 november 2016) is het onzeker of deze halte 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt voor 12 december aanstaande. Houdt de 

website van Syntus en 9292.nl hiervoor in de gaten. 

 

  Op zaterdag en zondag overdag rijdt op lijn 104 de Kolibrie tussen Harderwijk 

en Elspeet. Deze rijdt óók via Sonnevanck. Deze oproepdienst is te reserveren 

via www.syntus.nl/kolibrie. 

 

Lijn 108 Ede Op deze lijn worden latere verbindingen aangeboden. Er vertrekt een extra rit 

om 22:42 vanuit Ede met aankomst om 23:25 in Apeldoorn. Op zondagavond 

laat vertrekt, net als op werkdagen en zaterdag, ook een bus om 22:26 uur uit 

Apeldoorn. Deze is dan 50 minuten later in Ede. 

 

  In 2018 is de wens van Syntus dat op deze lijn enkele Flexstops worden 

gerealiseerd. Na overleg met diverse stakeholders is de verwachting dat deze 



Flexstops in het voorjaar geplaatst kunnen worden. Meer informatie over 

Flexstops is te vinden op 

http://klantenservice.syntus.nl/hc/nl/sections/201438899-Flexstops- 

 

Lijn 109  Eerbeek Deze lijn rijdt in de zomer zeven weken niet in plaats van tien weken niet. 

Door drie weken langer door te rijden wordt beter aangesloten op de 

schoolvakanties in Apeldoorn. 

 

Lijn 112 Nunspeet In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. 

 

Lijn 201 Zwolle In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. 

 

Lijn 202 Zwolle De eerste en de laatste volledige rit naar Zwolle, vertrek circa 5:54 uur uit 

Apeldoorn uur en 18:40 uur uit Apeldoorn, wordt een combinatierit lijn 

202/203. Deze rijdt via Wapenveld in plaats van over de A50. In Zwolle wordt 

in het voorjaar van 2017 een halte gerealiseerd nabij de ABN-

toren/meubelboulevard. Lijn 200 gaat deze halte ook bedienen. 

Lijn 203  Zwolle De een-na-laatste rit, vertrek 23:25 uur uit Apeldoorn, rijdt in z’n geheel door 

naar Zwolle in plaats van tot Heerde. De laatste rit (vertrek 23:55) blijft tot 

Heerde, Molenkampweg rijden. 

 

Lijn 231  Arnhem In de basis geen wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. 

 

Lijn 293  HAN Deze lijn rijdt in de zomer zeven weken niet in plaats van tien weken niet. 

Door drie weken langer door te rijden wordt beter aangesloten op de 

schoolvakanties in Arnhem. 

 

 

Buurtbussen in 2017 

 

506/508 Twello Op werkdagen geen wijzigingen. Op zaterdag rijdt lijn 506 en 508 alleen nog 

maar tussen Twello en Klarenbeek station en niet meer via de Eglantier. In de 

avond en op zondag wordt de Kolibrie tussen Thermen en Twello aangeboden 

ten behoeve van bezoekers en medewerkers van de Sauna. Hier wordt 

aangesloten op de treinen naar Apeldoorn en Deventer. Reizigers die na 18:00 

uur vanuit Thermen naar Twello willen reizen kunnen de Kolibrie reserveren 

op www.syntus.nl/Kolibrie.  

 

510  Loenen Geen noemenswaardige wijzigingen. 


