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Beste wijkraad, 
 
Zondag 9 december wijzigt de dienstregeling van de bussen in Gelderland. In deze notitie vindt u de 
belangrijkste wijzigingen in de gemeente Apeldoorn. Op www.syntusgelderland.nl/dienstregeling  
zijn de wijzigingen ook zichtbaar en kunt u de tabellen met de tijden opzoeken. De dienstregeling is ook 
al opvraagbaar via www.9292.nl . 

Stadsbussen 

 
Lijn 4 Station - De Maten: extra vroege rit 
Er wordt een extra vroege rit aangeboden, aankomst 6:03 op het station. 
 
Lijn 10 Station – Kerschoten: op zaterdag om de 20 minuten 
Op zaterdag overdag (tussen 10:00 en 17:00) rijdt de bus elke 20 minuten in plaats van om het kwartier.  
 
Lijn 11 Station – Erasmusstraat – Stadhoudersmolen:  eens per uur door naar Stadhoudersmolen 
Lijn 11 gaat nog ééns per uur door naar Stadhoudersmolen / Lage Brink. Deze ritten vertrekken op het 
hele uur vanaf het station.  
 
De andere ritten die op het halve uur vanaf het station vertrekken rijden via de Vlijtseweg direct naar de 
de halte Erasmusstraat en gaan dan terug. 
 
Lijn 14 Station – Malkenschoten: in vakantie minder  ritten  
In de vakantie rijdt de bus ’s middags ieder half uur in plaats van elk kwartier. 
 
Lijn 15 Apeldoorn – Twello: eerder vertrek 
De eerste twee ritten vanuit Apeldoorn naar Twello vertrekken vier minuten eerder. 
 
Andere lijnen 
Verder kunnen de vertrek- en aankomsttijden ten opzichte van nu met enkele minuten verschillen. 
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Streekbussen 

 
Lijn 43 Arnhem - Dieren – Apeldoorn: op zondag verv allen delen van ritten 
De eerste rit op zondag die aankomt om 8:33 in Apeldoorn begint niet meer in Arnhem, maar om 8:01 
in Eerbeek. De rit van circa 23:07 op zondag uit Arnhem rijdt niet meer door naar Apeldoorn, maar rijdt 
tot Dieren, Cederlaan. 

 
Lijn 91 Arnhem - Beekbergen - Apeldoorn: op zondag vervallen ritten 
De eerste rit op zondag uit Apeldoorn, vertrek 7:24, vervalt. 

 
Lijn 102 Apeldoorn - Voorthuizen – Amersfoort: mind er vaak naar Amersfoort 
Deze lijn gaat vanuit Apeldoorn ééns per uur door naar Amersfoort in plaats van ieder half uur in de 
spits. De ritten in de spits die niet meer als 102 rijden, gaan als bus 103 tussen Apeldoorn via 
Voorthuizen naar Barneveld rijden. 
 
Lijn 103 Apeldoorn - Voorthuizen – Barneveld: verva nging van 102 
Dit is een nieuwe lijn die via Gedenknaald, Wittenberg en Voorthuizen via Barneveld West naar station 
Barneveld Centrum gaat. Deze lijn rijdt op de momenten dat nu (tot 7 december) de spitsritten op de 
102 rijden. Deze bus rijdt (dan ook) alleen in de spitsuren en rijdt niet in de vakanties. 
 
Lijn 201 Apeldoorn – Zwolle: Hattem/A50 wordt overg eslagen 
De halte Hattem, Carpoolplaats A50 vervalt voor lijn 201. Reizigers kunnen gebruik maken van bus 202 
om naar Zwolle te reizen of 203 uit Hattem als men naar Apeldoorn-Noord wil. Er rijdt een extra rit om 
8:05 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 
 
Lijn 202 Apeldoorn - Vaassen - Epe - Heerde – Zwoll e: in avond en weekend als 204 
De vertrektijden wijzigen, zodat in Apeldoorn de aansluiting vanaf de Intercity wordt verbeterd. In de 
avond en op zaterdag en zondag rijdt lijn 202 niet meer. De bus rijdt dan als lijn 204 vanuit Apeldoorn 
via de dorpen en Zwolle, Katwolderplein/Centrum naar station Zwolle vv. 
 
Lijn 203 Apeldoorn - Epe - Heerde - Wapenveld - Hat tem - Zwolle: in avond en weekend als 204 
De bus rijdt niet meer via de halte Zwolle, Eekwal maar gaat vanaf de Nieuwe Veerallee in Zwolle 
rechtstreeks naar het station Zwolle. Reizigers vanuit Epe en Heerde die naar het centrum van Zwolle 
reizen kunnen gebruik maken van lijn 202 of stappen op het station over op een van de stads- en 
streekbussen van Syntus. 
 
Ná 18:00 en in het weekend rijdt lijn 203 niet meer. De bus rijdt dan vanaf als lijn 204 via Zwolle, 
Katwolderplein/Centrum en de dorpen naar Apeldoorn vv. 
 
Lijn 204 Apeldoorn - Vaassen - Epe - Heerde - Wapen veld - Hattem – Zwolle: vervanging van 
202/203 in avond en weekend 
Deze nieuwe lijn vervangt de avond- en weekendcombinatie van lijn 202 en 203. 
 

Lijn 231 Apeldoorn - De Maten – Arnhem: extra rit  
‘s Ochtends vertrekken de bussen 4 minuten eerder uit Apeldoorn. Er rijdt een extra rit om 7:20 uur naar 
Arnhem en om 8:14 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. 


