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memo 
 

Memo 

onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2017  

datum 5 juli 2016 

  

 

 

In voorliggend document zijn de definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2017 opgenomen. Deze 

hoofdlijnen zijn ontwikkeld op basis van de uitgangspunten 2017 en zijn grotendeels overeenkomstig de 

ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2017 zoals 28 april vrijgegeven voor reacties en commentaar. 

Dienstregeling 2017 zal per zondag 11 december 2016 starten.  

 

T.o.v. de ontwerp hoofdlijnen zijn mede op basis van de ontvangen reacties en het advies van de 

consumentenplatforms de volgende wijzigingen doorgevoerd:  

 Lijn 51 Groningen – Onnen: In de avonduren en op zondag gaan ritten op lijn 51 Groningen – 
Haren – Onnen rijden in plaats van aanvullende ritten op lijn 50 Groningen – Haren – De Punt.  

 Qliner 300 Groningen – Emmen – Klazienaveen: Qliner 300 gaat in Emmen via Angelslo rijden. 
Daarbij  wordt de frequentie op zaterdagmiddag tussen Emmen en Groningen verhoogd en 
wordt het lijndeel Klazienaveen - Emmen ook in het weekend met een Qliner bediend. Lijn 26 
Coevorden – Emmen wordt hierop aangepast in het weekend.  

 Qliner 309 Assen – Groningen: Met het oog op de talrijke buitendienststellingen van de stations 
in en rond Groningen/Assen zal Qliner 309 in elk geval in 2017 en 2018 ook een beperkte 
dienstregeling in het weekend gaan rijden.  

 LijnBelBussen: De LijnBelBussen waarvan in 2015 werd besloten deze met ingang van 
dienstregeling 2017 te beëindigen zullen merendeels pas met ingang van de dienstregeling 
2018 worden beëindigd. Dit vanwege de ontwikkelingen in het programma Publiek Vervoer en 
in overleg met de betreffende gemeenten. 

 Lijn 32 Meppel – Hoogeveen: Lijn 32 krijgt een extra ochtendrit zodat reizigers via een overstap 
op de trein in Hoogeveen en Meppel eerder in Assen, Groningen, Zwolle en verder kunnen zijn.  

 Lijn 174 Veendam – Hoogezand – Groningen: In de forensenspits gaan enkele ritten rijden in 
vakantieperiodes tussen Veendam en Groningen. Buiten de vakantieperiodes rijden deze ritten 
al. Verwachting is dat deze wijziging de aantrekkelijkheid van deze verbinding vergroot.  

 Lijn 604 Drachten – Zernike: de voorgenomen wijziging van lijn 604 in de Friese lijn 335 
Heerenveen – Zernike vervalt. De reden hiervan is dat het combineren van deze ritten tot 
hogere kosten zou leiden en extra versterkingsbussen.  

 

Op de volgende pagina’s zijn na de uitgangspunten de definitief hoofdlijnen dienstregeling 2017 

opgenomen.  
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Uitgangspunten 
 

Onderstaand zijn ter informatie de uitgangspunten opgenomen voor dienstregeling 2017.  
 

Doelstelling 

 Aantal reizigerskilometers (2 procent groei t.o.v. 2016) 
 Klanttevredenheidsscore (7,5 basisnet en 7,7 Qliner/Q-link) 
 Gebiedsdekkendheid vervoeraanbod (7-24 uur) 
 Kostendekkendheid vervoeraanbod (50,0 procent) 
 CO2-uitstoot per reizigerskilometer (2 procent reductie t.o.v. 2016) 

 
 
Ontwikkelrichting 

 Busvervoer dat samen met het spoornetwerk in Noord Nederland (nationaal, regionaal) een 
hoogwaardig OV-netwerk (HOV) vormt; voor de bus zijn dit de productformules Qliner en Q-
link. Dit HOV heeft zodanige productkenmerken dat dit vervoer een serieus alternatief vormt 
voor veel autoritten. Hier hoort een kwaliteitsniveau bij dat ook ruimtelijk structurerend werkt. 
Dit wordt zichtbaar in vastliggende routes, hoogwaardig materieel, hoge frequentie, 
gegarandeerde doorstroming, actuele en dynamische reisinformatie, bijpassende halte-
uitstraling etc. De bus in het HOV-netwerk is grotendeels gericht op en in de stad Groningen en 
tussen de grotere kernen in het GD-gebied. Daarmee bedient (de bus in) het HOV-netwerk een 
markt met beoogde reizigersgroei. Van de vervoerders wordt een zeer hoge 
uitvoeringskwaliteit verwacht, conform de concessie-eisen. 
 

 Buslijndiensten die samen met het HOV-net een basisnet voor het hele gebied vormen. Bij de 
vormgeving van de specifieke basislijnen zijn de bestaande ruimtelijke inrichting en de 
vervoervraag in het gebied richtinggevend. Goede productkwaliteit, zonder dat kan worden 
gesproken van hoogwaardig. Qua toekomstvastheid dient duidelijk te zijn welke kernen in het 
gebied structureel zullen worden bediend, waarbij de routes niet per definitie structureel 
worden vastgelegd, zoals in het HOV-net. In frequentie en capaciteit zijn de betreffende 
buslijndiensten vraagvolgend. Van de vervoerder wordt een hoge uitvoeringskwaliteit 
verwacht, conform de concessie-eisen. 

 
 Aanvullend openbaar vervoer dat aanvullend op het basisnet een sociale rol in het gebied 

vervult, gericht op het bedienen van een restvraag, voor wie geen alternatief heeft. 
Vormgeving, frequentie, capaciteit, ontwerpkwaliteit, en tarieven dienen hierop aangepast te 
zijn. Het aanvullend openbaar vervoer kent verschillende uitvoeringsvormen:  

o Busdiensten die op beperkte tijden rijden, bijvoorbeeld omdat zij alleen een vraag 
bedienen voor scholieren 

o beperkte dienstregeling met kleine busjes (hetzij landelijk gebied, hetzij stedelijk),  
o LijnBelBus in aanvulling op vaste lijnen, als ‘terugkeergarantie’ 
o Regiotaxi, nauw te verweven met andere uitingsvormen van ‘Publiek Vervoer’  

Ook de lokaal geïnitieerde buurtbusprojecten (vervoer door vrijwilligers van 
buurtbusverenigingen) vertonen veel kenmerken van aanvullend openbaar vervoer. Wanneer 
dit soort voorzieningen een zekere aanvulling vormen op het reguliere OV en daarmee een 
vervoervraag bedienen komen zij in aanmerking voor professionele facilitering vanuit het OV-
bureau. 
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Uitgangspunten  

 

 Kwaliteit 
o Een in normale omstandigheden voldoende OV-capaciteit gezien de vraag naar plaats 

en tijdstip en met extra aandacht voor comfort op de HOV lijnen. De groei op de HOV 
lijnen dient gefaciliteerd te worden.  

o Aanbod HOV vervoer waar nodig beter afstemmen op vervoersbehoefte forensen.  
o Aanbod van HOV vervoer stuurt op verschuiving reismomenten door bijvoorbeeld de 

hogere spitsfrequentie ruimer voor en na de spits te laten rijden.  
 Integraal vervoer 

o Ontwikkelen rekening houdend met busvervoer in keten van verplaatsingen met o.a. 
trein, auto, (elektrische) fiets en lopen.  

o Ontwikkelen in nauwe afstemming met o.a. bus- en treinvervoerders, buurtprovincies, 
gemeenten, grotere bedrijven, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.  

o Afstemming op grote projecten (Ring Zuid Groningen, Stationsgebied Groningen, grote 
buitendienststellingen spoor zomer 2017, FlorijnAs en stationsgebied Assen) met 
partners als Groningen Bereikbaar en Minder Hinder Assen. Het vertrekpunt is dat ook 
het HOV voor veel automobilisten tijdens de werkzaamheden een goed alternatief 
moet zijn. Dit vraagt voldoende doorstroming en capaciteit.  

o Afstemming waar nodig van het vervoer i.v.m. de invoering van het studentenreisrecht 
voor 16 en 17 jarige MBO-studenten.  

 Eenvoud 
o Vergroten van de eenvoud van het openbaar vervoer.  
o Haltes clusteren of laten vervallen bij weinig gebruik c.q. waar haltes te dicht op elkaar 

staan.  
 Efficiënte en betrouwbare uitvoering 

o Vertrektijden up-to-date houden voor grotere betrouwbaarheid. 
o Waar nodig maatregelen aan infrastructuur nemen voor vergroten betrouwbaarheid.  
o Behoud van een efficiënte dienstregeling.  
o Stimuleren spreiding schooltijden en gebruik van de (elektrische) fiets om spitsgebruik 

busvervoer te ontlasten en dalurengebruik te stimuleren. I.s.m. Groningen Bereikbaar 
en Regio Groningen Assen.  

o Inzet van type bus zo goed mogelijk passend binnen de vraag naar het betreffende 
vervoer (groot/klein, vast/vraagafhankelijk), rekening houdend met dunner worden 
van een deel van de vervoersvraag in landelijke gebied.  

o Tegenspitsritten in het bus-systeem zo inzetten dat ze zo nuttig mogelijk zijn voor 
reizigers en het systeem.  

o Verdergaand slimmer gebruik maken van te delen en beschikbare data, waaronder 
data van trein, (omliggende) busconcessies en autogebruik.  

 Doorvoeren vastgestelde maatregelen 
o Doorvoeren van maatregelen die door het DB zijn vastgesteld: laten vervallen van 

LijnBelBuslijnen waarop geen vaste ritten worden geboden.  
 Financieel 

o Voorzieningen om de voorziene extra vervoervraag ten gevolge van de Studenten-OV-
kaart voor MBO-18-  op te vangen (plm. € 1 miljoen); 

o Voorzieningen om de doorgroei op het HOV-netwerk (Qliners en Q-links) te faciliteren 
(plm. € 1 miljoen) en uit optimalisatie rest van het netwerk.  

o Extra maatregelen in het kader van ‘Groningen Bereikbaar’ en ‘Minder Hinder Assen 
(plm. € 0,5 miljoen). 

o Negatieve en positieve opbrengsteffecten t.a.v. dienstregelingsmaatregelen worden  
niet meer meegenomen in de berekeningen. Dit m.u.v. bijdragen van derden en 
opbrengsten voor tijdelijke maatregelen die genomen worden voor bereikbaarheid bij 
werkzaamheden.  
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Overzicht hoofdlijnen 
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Algemeen 
 

 

Passende businzet 

Op basis van de ontwikkeling van gebruik van het busvervoer worden waar mogelijk ritten kleinere 

bussen uitgevoerd, gaan van vast naar LijnBelBus, of worden ritten juist met grotere bussen gereden.  

 

 

Betrouwbare vertrektijden 

Bij de totstandkoming van elke nieuwe dienstregeling wordt aandacht geschonken aan het 

betrouwbaarder maken/houden van de dienstregeling. Waar nodig worden ook voor dienstregeling 

2017 vertrektijden van bussen aangepast om de kans op het te vroeg vertrekken van bussen te 

verkleinen en te laat vertrekken van bussen te verminderen.  

 
 
Zomervakantie 
Evenals voorgaande jaren blijven we de inzet van de bussen rondom de zomervakantie in de gaten 
houden. In de week voor de zomervakantie van basis- en middelbare scholen rijden bussen nu al de 
zomervakantiedienstregeling. Inzet van de reguliere dienstregeling is voor deze week kostbaar en 
inefficiënt door het sterk gedaalde gebruik van de bussen. Om toch een iets eenduidiger dienstregeling 
te kunnen bereiken zullen in 2017 de bussen in deze week volgens de kleine vakantiedienstregeling gaan 
rijden. Vooral Qliner en Q-link lijnen rijden op dagen met een kleine vakantiedienstregeling vaker dan op 
dagen met een zomervakantiedienstregeling.  

 
 

Reizigers gevolgen Meer ritten in de week voor de zomervakantie.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 190.000 euro t.o.v. huidige extra ritten die al in deze periode 

rijden.  

 
 
  

kerstvakantie voorjaarsvakantie meivakantie zomervakantie herfstvakantie kerstvakantie
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Haltes 
In een aantal gevallen is in het memo al aangegeven dat bepaalde haltes vervallen of worden 
gecombineerd. Voor meer locaties zal dit de komende maanden nog worden ingevuld in overleg met de 
betreffende wegbeheerders.   
 
 
LijnBelBus  
De LijnBelBus biedt een vraagafhankelijke toevoeging aan de basisdienstregeling op een aantal lijnen. In 
2009 is gestart met de inzet van de LijnBelBus van 7 tot 24 uur, inmiddels blijkt het gebruik aan de 
dagranden zodanig beperkt te zijn dat continuering niet gewenst is. Bovendien is op een aantal lijnen 
het reguliere gebruik zover teruggelopen dat er alleen maar LijnBelBus over is gebleven. LijnBelBus op 
een lijn waar geen vaste ritten rijden is eigenlijk een vorm van regiotaxi, maar dan tegen OV-tarief, waar 
regiotaxi ongeveer 2x OV-tarief is. Daarmee is deze vorm van LijnBelBus te beschouwen als extra 
gesubsidieerd regiotaxivervoer, waar in het kader van het gelijkheidsbeginsel geen grond voor is.  
 
In juni 2015 is door het DB besloten om de LijnBelBussen op lijnen waar geen vaste ritten zijn te 

beëindigen per december 2016. Het besluit deze vorm van LijnBelBus te beëindigen is vroegtijdig 

genomen om de gemeenten in het gebied de gelegenheid te geven om met alternatieven voor deze 

voorzieningen te komen, mede in het kader van de vorming van publiek vervoer. Op een aantal van deze 

LijnBelBussen is dit van de grond gekomen, echter niet op alle. Mede gezien de ontwikkelingsfase van 

Publiek Vervoer is juni 2016 besloten dat de volgende LijnBelBus lijnen komen te vervallen per 2018 of – 

in overleg met de betreffende gemeente  - eerder: 

LijnBelBus 5, 6 en 7 in Emmen  
LijnBelBus 38 Echten – Hoogeveen 
LijnBelBus 46 Ruinen – Dwingeloo 
LijnBelBus 53 Gieten – Rolde (- Assen) 
LijnBelBus 57 Gieten – Annen  
LijnBelBus 30/32 Zuidhorn – Munnekezijl 
LijnBelBus 48 Winschoten – ’t Waar 
LijnBelBus 49 Siddeburen – Zuidbroek 
LijnBelBus 71 Alteveer – Veendam 
LijnBelBus 235 Wapse – Steenwijk (tijdelijke lijn 2016) 
LijnBelBus 237 Nieuw Balinge – Westerbork  
LijnBelBus 261 Opwierde – Damsterheerd 
LijnBelBus 811 Vlagtwedde – Bad Nieuweschans 
LijnBelBus 817 Finsterwolde – Bad Nieuweschans 
 

Reizigers gevolgen Gemiddeld wordt in 4,1 procent van de reismogelijkheden daadwerkelijk 

gebruik gemaakt van reismogelijkheden op bovenstaande LijnBelBussen.  

In een aantal gevallen moet met Regiotaxi worden gereisd in plaats van 

met LijnBelBus.  

Dienstregeling kosten Besparing omstreeks 120.000 euro in 2018 

Bijdrage voor publiek vervoer i.v.m. vervallen lijn 811 10.000 euro voor 

2017 en 2018.  
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Bereikbaarheid Assen en Groningen tijdens werkzaamheden 
In 2017 gaat de schop in de grond voor de aanleg van de Ring Zuid. Naar verwachting zorgt dit voor 
verkeershinder, met name voor de bedrijvenlocaties rondom de Ring Zuid, zoals Europapark, Martini 
ziekenhuis en omgeving, Gasunie etc. Onder regie van Groningen Bereikbaar is er overleg gaande met 
de bedrijven over het beperken van de automobiliteit naar de bedrijvenlocaties. Fiets en openbaar 
vervoer zijn belangrijke alternatieven in de periode van werkzaamheden. Vanuit het OV-bureau wordt 
hierop ingezet door de HOV lijnen vanuit de regio. Voor de genoemde bedrijvenlocaties geldt echter dat 
er geen rechtstreekse c.q. directe verbinding is vanaf de P+R locaties naar de bedrijventerreinen. Dit is 
een van de redenen dat voorgesteld wordt lijn 8 van Martini ziekenhuis naar P+R Hoogkerk door te 
trekken (zie onderdeel Groningen Stad). Op dit moment is er overleg gaande met de bedrijven over de 
mogelijkheden van extra spitsbussen vanaf de P+R locaties. Groningen Bereikbaar coördineert deze 
contacten.  
 
In Assen vinden grootschalige werkzaamheden aan de Florijnas plaats. Ook hier is al eerder gekozen 
voor het doortrekken van stadslijn 1 met een grote bus via de Overcingellaan Zuid naar het TT-circuit. 
Voor de grote bedrijvenlocaties rond de NAM kan intensivering van de lijnen ook een functie hebben in 
het beperken van de automobiliteit. Vanwege de werkzaamheden wordt deze functie op dit moment 
ingevuld door de omgelegde streeklijnen. 
Omdat de verwachting is dat de extra verbindingen in eerste instantie niet kostendekkend zijn is vanuit 
het OV-bureau een budget van maximaal 0,5 miljoen beschikbaar gesteld om de benodigde lijnen toch 
te kunnen laten rijden. Hierbij wordt rekening gehouden met financiële bijdragen van derden en 
vervoersopbrengsten.  
 
Op dit moment zijn er twee maatregelen zeker binnen het pakket van 500.000 euro: 

  Lijn 8 doortrek naar P+R Hoogkerk op werkdagen overdag: netto kosten 125.000 euro 
  Toevoegen van 309 ritten in het weekend: netto kosten 125.000 euro 

 
In overleg zijn nog:  

  Spitsverbinding P+R Haren-Martini-Gasunie: 125.000 euro 
  Spitsverbinding P+R Haren-Zernike: 125.000 euro 
  Spitsverbinding P+R Hoogkerk-Europapark: 125.000 euro 

 
Afhankelijk van het gereedkomen van extra capaciteit op P+R Hoogkerk lijken de verbindingen vanaf P+R 
Haren op dit moment het meest kansrijk. Binnen het beschikbare budget wordt daarom per eind 2016 
ingezet op de verbindingen vanaf P+R Haren. In oktober is dit definitief duidelijk.  
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Groningen West 
 

 
 

Knooppunt Drachten Oost 
Per dienstregeling 2017 wordt een nieuw knooppunt aan de oostkant van Drachten geopend t.h.v. de 
huidige halte Vallaat naast het Van der Valk hotel. Naast de Friese lijnen zullen de lijnen van/naar 
Groningen hier gaan halteren. Al deze lijnen krijgen hierdoor een iets langere reistijd.  
 

Reizigers gevolgen Doorgaande reizigers Drachten – Groningen krijgen een iets langere 

reistijd door bediening knooppunt Drachten Oost.  

Reizigers vanuit veel Friese dorpen krijgen via het knooppunt in Drachten 

een nieuwe, snellere reismogelijkheid naar de stad Groningen. 

Dienstregeling kosten Zie Qliner Drachten - Groningen 
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Qliner Drachten - Groningen 
Mede als gevolg van de opening van het knooppunt Drachten Oost worden de volgende wijzigingen 
doorgevoerd op de Qliner lijnen tussen Groningen en Drachten: 

 Qliner 304 gaat naar Drachten Himsterhout rijden, hierdoor bedient lijn 304 in Drachten meer 
haltes. Qliner 314 zal op minder momenten van/naar Himsterhout rijden maar eindigt op die 
momenten bij de Eikesingel.  

 Toevoeging van extra spitsritten op Qliner 314, waarbij enkele ritten in de tegenspitsrichting (’s 
morgens richting Drachten, ’s middags richting Groningen) vanaf de halte Eikesingel 
rechtstreeks naar Groningen zullen rijden.  

 In de avonduren en het weekend wordt Qliner 314 vervangen door de Friese Qliner 
Heerenveen – Groningen die op deze momenten ook via route Eikesingel – Knobelsdorffplein – 
Oost gaat rijden. Het routedeel Himsterhout – Eikesingel wordt opgevangen door Qliner 304. 
Tussen Groningen en Drachten rijdt hierdoor tot middernacht twee keer per uur een Qliner. Nu 
is dat tot 22 uur ’s avonds. Op zaterdagmiddag blijven daarnaast enkele ritten Qliner 314 rijden 
voor het bieden van voldoende capaciteit.  

 Op alle dagen een latere verbinding tussen Groningen en Heerenveen.  
 

Reizigers gevolgen Aangepaste reismogelijkheden tussen Drachten en Groningen.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 200.000 euro  

(inclusief verschil in vergoeding per dienstregeling uur i.v.m. Qliner 304 

die van concessie Qbuzz naar concessie Arriva Touring gaat).  
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Groningen Noord 

 
 

 
Lijn 61 Uithuizen – Middelstum - Groningen  

Om in te spelen op de toenemende vraag naar vervoer i.v.m. gratis OV MBO 18-  per 1/1/2017 voegen we 

in de spitsuren extra ritten toe op het routedeel Middelstum – Bedum - Groningen. Concreet houdt dit in 

dat in de ochtendspits in het drukste uur elke 15 minuten een bus gaat rijden naar Groningen in plaats 

van elke 20 minuten. In de middagspits zullen van globaal 14 tot 17 uur elke 20 minuten bussen gaan 

rijden op het routedeel Groningen – Bedum – Middelstum i.p.v. eens per 30 minuten.  

De gemeente Eemsmond ontwikkelt in 2016 een centrumplan voor Uithuizen. In dat kader heeft de 

gemeente gevraagd naar een andere route van de bus in Uithuizen per dienstregeling 2017. 

Waarschijnlijk zal de bediening van de halte Engersmastraat vervallen. Alternatieve halte is bij het station 

op 200 meter afstand.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer reismogelijkheden in de (brede) spitsuren. 

Dienstregeling kosten Extra kosten 85.000 euro 
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Lijn 65 Zoutkamp – Groningen / 163 Holwerd – Lauwersoog - Groningen 

Door de (gefaseerde) reconstructie van de N361 (Lauwersoog-Groningen) wijzigt de route en de 
bediening van haltes voor de lijnen 65 en 163. Beide lijnen gaan via de omgelegde N361 rijden tussen 
Winsum en Eenrum. Ter hoogte van de aansluiting naar Eenrum en Mensingeweer komt een 
vervangende halte voor Mensingeweer. De halte bij Maarhuizen komt mogelijk te vervallen. 
Op werkdagen zal net als op andere lijnen op verzoek van reizigers een latere rit gaan rijden.  
 

Reizigers gevolgen Wijziging van haltelocaties bij Eenrum en Mensingeweer. Extra late 

reismogelijkheid vanuit de stad Groningen richting Zoutkamp op werkdagen.   

Dienstregeling kosten Extra kosten voor latere rit 25.000 euro.   

 

 

Lijn 245 Stadsdienst Delfzijl (per dienstregeling 2018) 

In 2015 en 2016 zijn de stadsdiensten vervallen in Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Assen, Hoogeveen 

en Meppel. Deze stadsdiensten kenden een lage kostendekkingsgraad. Dat geldt ook voor de Servicebus 

Delfzijl (circa 25%). Servicebus Delfzijl zal per dienstregeling 2018 beëindigd worden. De gemeente heeft 

zo voldoende tijd voor het eventueel ontwikkelen van alternatieven (Publiek Vervoer). Daarbij zal ook 

gekeken worden welk deel van de huidige route van de Servicebus overgenomen kan worden door 

regulier OV.  

Reizigers gevolgen De afstand van de bushalte vanaf de herkomst en/of bestemming zal in enkele 

situaties vergroot worden door het stopzetten van de Servicebus in Delfzijl.  

Dienstregeling kosten Besparing (voor dienstregeling 2018) is 300.000 euro. Extra kosten zijn te 

verwachten voor enkele streeklijnen die op bepaalde momenten bijvoorbeeld 

extra ritten zullen kunnen krijgen.  

 

 

Lijn 140 Delfzijl – Appingedam – Ten Boer – Groningen 

De afgelopen jaren hebben de lijnen 40 en 140 een reizigersgroei gerealiseerd. In drie jaar is het vervoer 

met 50% toegenomen. Het aanbod van ritten is hier ook meermaals op aangepast. Per 8 mei 2016 is lijn 

40 (Delfzijl-Groningen via Lewenborg en Kardinge) opgegaan in lijn 140 (via Damsterdiep). Bij de halte 

Ruischerbrug sluit lijn 140 aan op Q-link 3 zodat scholieren naar de scholenboulevard in Lewenborg altijd 

een reismogelijkheid hebben. In 2017  we hier verder op voortborduren door lijn 140 als Q-link lijn 6 uit 

te voeren. Er worden nieuwe gelede Q-link bussen met wifi en airco ingezet met meer capaciteit. Op het 

routedeel Groningen – Appingedam – Delfzijl blijft het aantal ritten ongewijzigd.  

In Groningen wijzigt de route iets. Voortaan wordt via de Hoofdingang van het UMCG gereden als/zodra 

het knelpunt UMCG – P Campersingel – Damsterdiep is opgelost. Daarnaast wordt Q-link lijn 6 verlengd 

naar P+R Haren als versterking van Q-link 5.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer capaciteit op bestaande ritten, rechtstreekse 

bediening van hoofdingang UMCG, airco en wifi. Meer reismogelijkheden 

tussen P+R Haren en centrum – UMCG Hoofdingang.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 250.000 euro voor omzet lijn 140 naar Q-link 6 naast de kosten die 

Qbuzz voor haar rekening neemt vanwege de verlenging van de concessie.  
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Lijn 78/178 Appingedam – Siddeburen – Groningen (per dienstregeling 2018 of eerder) 

Definitieve besluitvorming over deze maatregel vindt op een later moment plaats omdat deze maatregel 

pas per 2018 wordt doorgevoerd.  

De verbinding tussen Siddeburen, Slochteren, Kolham en Groningen wordt geboden door de lijnen 78 en 

178. Lijn 78 rijdt elke dag. Lijn 178 biedt aanvullend op lijn 78 op werkdagen snelle ritten naar Groningen 

(ongeveer 15 minuten sneller). Uit analyses is gebleken dat het aantal reizigers tussen Harkstede / 

Scharmer en het gedeelte tussen Kolham en Siddeburen klein is (2 tot 4 klanten per dag). De 

gecombineerde route die lijn 78 biedt is dan ook vooral om het hele lint tussen Siddeburen en Engelbert 

een verbinding met Groningen te bieden, maar zorgt ervoor dat klanten uit Slochteren en Siddeburen op 

veel momenten langer onderweg zijn dan noodzakelijk. Hiermee is de verbinding voor hen 

onaantrekkelijk. 

In 2017 is de realisatie van P+R Meerstad gepland. Het is de bedoeling dat Q-link 5 per dienstregeling 

2018 hiernaar toe gaat rijden (zie verderop dit document). Wij zijn voornemens een deel van de ritten 

van Q-link 5 te verlengen van/naar een nieuwe keervoorziening ter hoogte van recreatieterrein de 

Borgmeren. Engelbert/Middelbert, Harkstede en Scharmer worden dan 2x per uur (’s avonds en zondags 

1x per uur) bediend door lijn 5. Tegelijkertijd willen we de ritten van lijn 78 omzetten in ritten van lijn 178. 

Hiermee krijgen Siddeburen, Slochteren, Froombosch en Kolham altijd een snelle verbinding met 

Groningen. 
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Groningen en Drenthe Oost 

 
 

 

Algemeen 

In Oost-Groningen/Drenthe krijgen vrijwel alle reizigers te maken met wijzigingen van busroutes en 

vertrektijden. Deze wijzigingen hangen met elkaar samen. Met elkaar zorgen ze voor een 

kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in Oost-Groningen/Drenthe. Het vervoernetwerk in het 

gebied is zo ontwikkeld dat voor veel reizigers een beter openbaar vervoersaanbod ontstaat. Wij 

verwachten dat hiermee meer reizigers van het openbaar vervoer gebruik gaan maken. Een beperkt 

aantal reizigers gaat er (iets) op achteruit. 

 

De  belangrijkste verbeteringen: 

 Reizigers uit Veendam en Gieten krijgen met lijn 110 in Assen aansluiting op de Intercity 
van/naar Zwolle-Randstad.  

 Reizigers uit Winschoten/Pekela’s krijgen met de nieuwe rechtstreekse lijn 24 via Stadskanaal in 
Assen aansluiting op de Intercity naar Zwolle-Randstad. 

 Reizigers uit Veendam en Hoogezand-Sappemeer kunnen voortaan met alle ritten van lijn 171 
doorrijden naar Zernike. 

 Qliner 300 Groningen – Emmen gaat in Emmen goed aansluiten op de stadsdienst Emmen en de 
trein.  

 Reizigers uit Ter Apel reizen 10 minuten sneller naar Groningen (met een overstap in Gieten). 
 Lijn 73 krijgt tussen Ter Apel naar Emmen in de middag een half uurdienst. 
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 Tussen Stadskanaal en Groningen ontstaat (op de  momenten dat lijn 312 niet rijdt) een 
halfuurdienst (lijn 73 via Gieten en lijn 74 via Hoogezand rechtstreeks).  

 Lijn 14 Stadskanaal-Vlagtwedde-Winschoten krijgt meer spitsritten; Bourtange wordt in twee 
richtingen op alle ritten van lijn 14 aangesloten door een pendelbusje. 

 
De belangrijkste nadelen: 

 Ommelanderwijk verliest zijn rechtstreekse bus 110 met Assen (gebruik 0 tot 1 reiziger per dag). 
 De rechtstreekse verbinding tussen Groningen en Ter Apel vervalt. Daar staat tegenover dat een 

10-minuten snellere verbinding ontstaat met een overstap in Gieten. 
 Vanuit Wildervank wordt niet meer aangesloten op de trein in Veendam; alternatief is reizen via 

Gieten met een gelijke reistijd. 
 

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 55.000 euro voor alle maatregelen heel Oost Groningen en Drenthe 

(exclusief maatregelen Qliner 300 en 312)  

 
 

Op de volgende pagina’s zijn de wijzigingen per lijn opgenomen.  
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Lijn 110 Winschoten – Veendam - Assen  

De vertrektijden van de lijnen op Knooppunt Gieten worden gewijzigd. Lijn 110 zal daardoor in Assen 

weer gaan aansluiten op de Intercity’s. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van klanten en het 

consumentenplatform gehonoreerd. Verbeterde aansluitingen in Assen zorgen voor verslechterde 

aansluitingen in Bareveld, Veendam en Winschoten. Deze lossen we als volgt op: 

 Lijn 110 wordt ‘geknipt’ in twee delen; het eerste gedeelte gaat rijden tussen Veendam Station 
en Assen (lijn 110). Deze gaat in Gieten aansluiten op de verschoven vertrektijden. In Veendam 
sluit lijn 110 van/naar Assen overdag niet meer aan op de treinen van/naar Groningen. ’s Avonds 
is deze aansluiting wel mogelijk. Uit huidige vervoercijfers blijkt dat relatief weinig ‘over het 
station heen’ gereisd wordt met lijn 110, de meeste reizigers stappen voor het station of op het 
station uit of over.  

 Het gedeelte Veendam – Winschoten wordt lijn 23 en blijft wel aansluiten op de treinen in 
Veendam en Winschoten. De vertrektijden richting Winschoten verschuiven met ongeveer een 
half uur in verband met de gewijzigde vertrektijden van de nieuwe lijn 24 Winschoten - 
Stadskanaal (zie verderop). 

 Om de doorgaande verbinding tussen Winschoten en de Pekela’s enerzijds en het centrum van 
Veendam anderzijds te behouden, gaat lijn 23 Winschoten – Veendam doorrijden als lijn 171 
naar Groningen. 

 De gewijzigde vertrektijden hebben tot gevolg dat de eerste bus tussen Assen en Veendam 
ongeveer 45 minuten vroeger gaat rijden. De laatste bus gaat een kwartier later. Hiermee wordt 
deze verbinding aantrekkelijker voor o.a. treinreizigers van/naar de Randstad.   

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers tussen Veendam, Gieten en Assen profiteren van vroegere en latere verbindingen 

en verbeterde aansluitingen in Assen. 

Doorgaande reizigers tussen Winschoten / de Pekela’s en Assen krijgen te maken met een 

overstap van ongeveer 15 minuten of kunnen op werkdagen reizen met de nieuwe lijn 24 

Klanten uit Wildervank naar Groningen reizen voortaan via Gieten De reistijd is nagenoeg 

gelijk. 

 

 

Qliner 300/305 Emmen – Gieten - Groningen 

De vertrektijden van de lijnen op Knooppunt Gieten wijzigen. De Qliner zal hierdoor ook in de avonduren, 

in het weekend en op werkdagen in de zomervakantie weer gaan aansluiten op de stadslijnen in Emmen 

en de trein van/naar Zwolle.  

Lijnen 300 en 305 worden volledig geïntegreerd in één hoogfrequente lijn 300. Qliner 300 gaat 

zaterdagmiddag elk kwartier rijden tussen Emmen en Groningen i.p.v. elk half uur. Hiermee wordt een 

aantrekkelijke verbinding geboden voor reizigers naar bijvoorbeeld de binnenstad van Groningen en 

Wildlands in Emmen. Op zondagavond zal ook een kwartierdienst geboden worden omdat de 

zitplaatscapaciteit van drie bussen per uur op zondagavond onvoldoende is.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van een hoogfrequente en eenduidige lijnvoering 

tussen Emmen en Groningen en betere aansluitingen op de stadslijnen en 

treinen in Emmen.  

Weekendreizigers profiteren van een hogere frequentie. 

Dienstregeling kosten Extra kosten 225.000 euro  

(inclusief verschil in vergoeding per dienstregeling uur i.v.m. Qliner 305 die 

van concessie Arriva Touring naar concessie Qbuzz gaat). 

 

 

  



  

Pagina 16 van 29 Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2017 
 

Qliner 312 Stadskanaal – Gieten - Groningen 

De aangepaste vertrektijden rond Gieten én de gewijzigde lijnenstructuur in Oost Groningen maken dat 

ook de vertrektijden van lijn 312 worden aangepast. De basisuurdienst wordt zo afgestemd dat samen 

met lijn 73 elk half uur een verbinding Stadskanaal - Gieten blijft bestaan.  

Aan het einde van de ochtendspits wordt er een rit toegevoegd vanuit Stadskanaal. Hierdoor ontstaat 

langer een hogere frequentie. De ‘tussenritten’ Groningen – Gieten v.v. worden opgeheven. Deze ritten 

trekken te weinig reizigers (3 tot 15 per rit) en hebben op die momenten alternatieven met andere 

bussen met voldoende capaciteit (waaronder de nieuwe rit vanuit Stadskanaal). 

De kwartierdienst in de middagspits rijdt langer door. Voortaan wordt tot 17:30 uur uit Groningen elk 

kwartier gereden. Daarna elk half uur tot 19:00 uur. Hiermee wordt de verbinding voor forenzen 

aantrekkelijker en kan het aantal versterkingsritten op Qliner 300 Emmen – Gieten worden verminderd.  

 

Reizigers gevolgen Spitsreizigers profiteren van meer ritten tussen Stadskanaal en Groningen.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 45.000 euro 

 

 

Lijn 59 Gieten – Emmen en lijn 600 Borger - Emmen 

Net als alle andere buslijnen van/naar Gieten, wijzigen ook de vertrektijden van lijn 59.  

Omdat de verschoven vertrektijd van lijn 59 niet goed aansluit op de aanvangstijden van scholen in 

Emmen, zal een rit van lijn 600 als lijn 59 gaan rijden van Borger via Exloo naar Emmen om vervolgens als 

lijn 12 door te rijden naar Angelslo - Meerdijk. Omdat Qliner 300 via de scholen Angelslo in Emmen gaat 

rijden, komt de andere rit van lijn 600 te vervallen.  

 

 

Groningen / Gieten – Stadskanaal – Valthermond / Ter Apel - Emmen 

De aangepaste vertrektijden van lijn 110 hebben tot gevolg dat de vertrektijden van de lijn 73 (Emmen – 

Groningen) in Bareveld verschoven moeten worden. Dit om de reisrelatie tussen Veendam en 

Stadskanaal in stand te houden. Het verschuiven van de vertrektijden van lijn 73 leidt tot verslechterde 

aansluitingen in Emmen op de treinen en overige bussen. Om voor zoveel mogelijk klanten deze 

aansluitingen wel te bieden wijzigt het volgende: 

 Lijn 28 en 73 ten noorden van Stadskanaal wisselen van route. Hierdoor gaat lijn 28 als lijn 74 
rijden vanuit Emmen naar Groningen via Valthermond, Musselkanaal, Stadskanaal, Bareveld en 
Hoogezand. Lijn 74 sluit in Bareveld aan op lijn 110 van/naar Veendam en in Emmen op de 
stadsbussen. Daarnaast is er aansluiting op de stoptrein uit Zwolle en een ruimere overstap op 
de sneltrein naar Zwolle. 

 Lijn 73 van Emmen naar Gieten via Ter Apel, Stadskanaal en Gasselternijveen te rijden. Lijn 73 
sluit in Gieten aan op lijnen 110 en 300. In Emmen kan geen aansluiting geboden worden op de 
stadsbussen, wel wordt aangesloten op de treinen van/naar Zwolle. Bij het opstellen van de 
dienstregeling van lijn 12 naar de scholen in Emmen houden we rekening met de afwijkende 
aankomsttijden van lijn 73, zodat scholieren met een snelle overstap de scholen kunnen 
bereiken.  

 De verschoven vertrektijden maken het mogelijk dat de middagspitsritten tussen Emmen en Ter 
Apel ook richting Emmen een halfuurdienst vormen met de ritten vanuit Gieten. Momenteel 
rijden deze ritten ongeveer 10 minuten na de reguliere bussen.  

Als gevolg van deze wijziging wordt de rechtstreekse (langzame) verbinding tussen Ter Apel en Groningen 

verbroken. Op basis van OV Chipkaart cijfers krijgen ongeveer 13 klanten per dag te maken met een 

(extra) overstap. Klanten die reizen tussen Ter Apel en Groningen kunnen in Gieten overstappen op lijn 

300. Deze reismogelijkheid is ongeveer 10 minuten sneller dan de huidige rechtstreekse verbinding.  

Door de gewijzigde vertrektijden wijzigen ook de tijden van de eerste en laatste bussen. Uitgangspunt is 

dat de laatste bussen niet vroeger vertrekken dan in de huidige dienstregeling. Voor de eerste bussen 

geldt het omgekeerde. 
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De gewijzigde vertrektijden zorgen ervoor dat op momenten dat lijn 312 niet rijdt alsnog elk half uur een 

verbinding tussen Groningen en Stadskanaal – Musselkanaal geboden wordt. Op het hele uur 

rechtstreeks met lijn 74. Op het halve uur met de combinatie 300-73. De laatste verbinding is 10 minuten 

sneller. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers krijgen te maken met gewijzigde vertrektijden en andere reisroutes. Voor 98/99 % 

van de reizigers blijven de rechtstreekse reismogelijkheden behouden. De overige reizigers 

krijgen te maken met een overstap. Voor reizigers tussen Ter Apel en Groningen wordt de 

reistijd 10 minuten sneller bij overstap in Gieten. Reizigers vanuit Ter Apel naar Emmen 

profiteren van een betere spreiding van de reismogelijkheden in de middagspits. 

 

Lijn 75/24 Winschoten - Stadskanaal - Rolde - Assen 

In plaats van de huidige rechtstreekse busverbinding tussen de Pekela’s en Assen via Veendam met lijn 

110 zal een alternatieve rechtstreekse busverbinding worden geboden via Stadskanaal door de lijnen 75 

(Winschoten – Pekela’s – Stadskanaal) en 24 (Stadskanaal – Borger – Assen) te combineren tot de nieuwe 

lijn 24. Alle ritten gaan in Assen aansluiten op de Intercity van/naar Zwolle. Door deze koppeling 

verschuiven de vertrektijden van Stadskanaal naar Winschoten met ongeveer een half uur. Doordat ook 

de vertrektijden van lijn 110 wijzigen, blijft op werkdagen elk half uur een bus rijden tussen Winschoten 

en de Pekela’s.  

In Rolde gaat lijn 24 dezelfde snellere route als lijn 21 rijden. Daarnaast wordt de halte Burg. 

Reijndersstraat in Rolde voor alle lijnen opgeheven. Het gemiddeld aantal incheckers op werkdagen is 

lager dan 1, de halte Kerkbrink ligt op 150 meter afstand.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers uit Winschoten en de Pekela´s behouden op werkdagen hun rechtstreekse 

verbinding met Assen. De reistijd is ongeveer hetzelfde als nu met lijn 110. 

De gemiddeld 10 inchekers per werkdag die instappen bij de op te heffen haltes Waardeel 

en Volmachtenlaan hebben een alternatieve halte op 550 a 700 meter afstand vanaf de 

huidige halte. Ruim 100 reizigers per dag hebben door de aanpassing van de route in Rolde 

een snellere en comfortabelere route, verwachting is dat het aantal doorgaande reizigers 

zal toenemen t.g.v. de lijnkoppeling met lijn 75. In heel Rolde stappen per dag 113 personen 

per dag op de bus.  

 

 

Lijn 11/14 Winschoten – Vlagtwedde - Stadskanaal 

Doordat veel vertrektijden van buslijnen in Oost – Groningen verschuiven, schuiven ook de vertrektijden 

van de lijnen 11 en 14 mee. Tussen Stadskanaal en Winschoten blijft hierdoor elk half uur een bus rijden 

(lijnen 14 en nieuwe lijn 24). De nieuwe vertrektijden betekenen wel dat de directe verbinding tussen 

Winschoten en Bourtange niet meer te bieden is zonder dat dit leidt tot verslechterde aansluitingen op 

de treinen in Winschoten. Daarom worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 Lijn 14 1x per uur tussen Winschoten en Stadskanaal te rijden met goede aansluitingen op de 
trein in Winschoten en op lijn 75 (oude lijn 15) naar Emmen in Stadskanaal. 

 In de ochtendspits lijn 14 elk half uur het gehele traject tussen Winschoten en Stadskanaal in 
beide richtingen. Hiermee krijgen Onstwedde en Alteveer een betere bediening. 

 In de middagspits elk half uur een extra rit tussen Winschoten en Vlagtwedde. 
 In Vlagtwedde op elke rit van/naar Winschoten en Stadskanaal een aansluiting naar Bourtange. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Tussen Bourtange en Vlagtwedde gaat de bus vaker rijden. Reizigers van/naar Winschoten 

moeten voortaan in Vlagtwedde overstappen. De reistijd blijft gelijk.  

Reizigers uit Onstwedde en Alteveer profiteren van meer ritten in de ochtendspits 
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Lijn 12 Bad Nieuweschans – Bellingwolde – Winschoten 

Verschuiven van de vertrektijden van lijn 12 zodat beter wordt aangesloten op de trein en op 

schooltijden.  

 

 

Lijn 13 Veendam – Winschoten  

De lijnen 13 en 23 (huidige lijn 110) bieden gezamenlijk een halfuurdienst tussen Winschoten en 

Veendam. Door de gewijzigde tijden van de nieuwe lijn 23, wijzigen ook de tijden van lijn 13. Het aantal 

ritten blijft ongewijzigd.  

 

 

Lijn 171 Veendam - Groningen Zernike 

Lijn 110 (Winschoten – Veendam – Gieten – Assen) wordt gesplitst bij station Veendam. Om de 

doorgaande verbinding tussen de Pekela’s en Veendam centrum en Sorghvliet te behouden, wordt lijn 

171 gekoppeld aan de ritten van lijn 13 en 23 tussen Veendam en Winschoten. Tussen Veendam Station 

en Sorghvliet gaat ook in de daluren elk half uur een bus rijden. Zo blijft elk half uur een bus vanuit 

Veendam aansluiten op de treinen van/naar Groningen. Op zaterdag is dit overdag elk uur.  

In Groningen rijden voortaan alle ritten door van/naar Zernike. Hiermee wordt Zernike campus vanuit 

Hoogezand en Veendam rechtstreeks bereikbaar voor studenten die later beginnen of vroeger eindigen. 

In de spitsuren blijft lijn 171 elk half uur rijden tussen Veendam en Zernike. Lijn 171 rijdt in Groningen 

over de nieuwe busbaan Kolendrift tussen UMCG Noord en Boterdiep, in ieder geval per dienstregeling 

2017, indien mogelijk eerder. 

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer rechtstreekse verbindingen met Zernike. In 

combinatie met lijn 110 wordt vanuit Veendam voortaan op vrijwel alle treinen 

een aansluiting geboden van/naar Groningen. 

 

 

Lijn 174 Veendam – Zuidbroek – Groningen Hoofdstation 

De vertrektijden wijzigen. Voortaan wordt van maandag t/m zaterdag aangesloten op lijn 110 naar Assen 

(of wordt een doorgaande verbinding geboden). In Zuidbroek blijven goede aansluitingen op de treinen 

naar Groningen bestaan.  

In de spitsuren blijven ook extra ritten rijden tussen Veendam en Groningen. Tussen Hoogezand en 

Groningen vormen deze ritten samen met de nieuwe lijn 74 een halfuurdienst. Het is niet meer mogelijk 

van Zuidbroek naar Veendam een halfuurdienst te bieden. Van Veendam naar Zuidbroek is dat nog wel 

mogelijk. Lijn 174 blijft in Zuidbroek aansluiten op de trein van/naar Groningen.  

In vakantieperiodes gaan ook enkele ritten van/naar Groningen rijden voor forensen.  

 

Reizigers gevolgen Gewijzigde vertrektijden.  

Dienstregeling kosten 47.410 euro 
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Groningen Stad 

  

 

De  wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) zijn onder te verdelen in aanpassingen per december 

2016 en wijzigingen die in de loop van 2017 worden doorgevoerd. De laatste categorie betreft de 

invoering van de tweede fase van de vastgestelde HOV-visie en de implementatie van de binnenstadsvisie 

aan de westzijde van de binnenstad. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de infrastructuur, bijvoorbeeld 

waar het gaat om het gereedkomen van P+R Meerstad, de knoop UMCG Noord en de Eeldersingel. 

Afgesproken is deze wijzigingen in principe gelijktijdig door te voeren. Op dit moment is nog niet 100 

procent helder op welk moment dat zal zijn, alleen dat het niet eerder is dan medio (zomervakantie) 

2017. Veiligheidshalve gaan wij thans uit van uitvoering per dienstregeling 2018. Eventueel zouden deze 

wijzigingen ook vervroegd kunnen worden doorgevoerd per bijvoorbeeld begin of einde zomervakantie 

2017.  

 

Wijzigingen per dec 2016 zijn nu definitief. Vanwege de latere invoering van de maatregelen per 

zomer/eind 2017 is meer tijd voor uitwerking en besluitvorming beschikbaar. Om deze reden geven we 

op dit moment ter informatie een algemene beschrijving van deze maatregelen en wordt de komende 

tijd gebruikt om dit nader uit te werken, onder andere in afstemming met Groningen Bereikbaar en 
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Aanpak Ring Zuid. Wij verwachten voor de implementatie van de tweede fase van de HOV-visie een extra 

beslag op exploitatiemiddelen van 0,5 a 1 miljoen euro. De nadere uitwerking van de voorstellen wordt 

opgenomen in de begroting 2018 en de dienstregelingsvoorstellen dienstregeling 2018 en gaat daarmee 

alleen ter kennisname mee. 

 

Maatregelen per dienstregeling 2017 

 

Q-link 6 Haren – HS – Centrum – UMCG – Appingedam – Delfzijl (start dienstregeling 2017) 

Q-link 5 heeft sinds haar introductie twee jaar geleden geleid tot een vervoersgroei van ongeveer 30% 

ten opzichte van haar voorgangers. Bussen in de spitsuren zitten vol. Daarom worden sinds 2015 

aansluitend op de werktijden van het UMCG extra bussen ingezet. Met de introductie van Q-link 6 naar 

Ten Boer en Appingedam krijgt het UMCG meer verbindingen. Daarnaast rijden vanaf het voorjaar van 

2016 ook de lijnen 73, 78, 174 en 178 via het UMCG. Samen met lijnen 61 en 65 wordt zo tot 14x per uur 

een snelle verbinding tussen het UMCG en het Hoofdstation geboden.  

De introductie van Q-link 6 zorgt ervoor dat Q-link 5 op het routedeel Haren – Hoofdstation UMCG verder 

ontlast wordt. Hiermee worden o.a. de huidige spitsritten Q-link 5 tussen P+R Haren en UMCG vervangen. 

Beide lijnen worden zo opgezet dat ze deels gezamenlijk een hoogfrequente verbinding verzorgen. 

Sommige ritten tussen P+R Haren en Station Europapark worden vervangen door Q-link 6. Op zaterdag en 

zondag leidt dit tot minder ritten op Q-link 5. In de daluren op werkdagen bieden beide lijnen voortaan 

een 10-minutendienst in plaats van een kwartierdienst. 

In overleg met de provincie Groningen en de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Groningen is 

een inventarisatie gemaakt van benodigde en gewenste aanpassingen van de infrastructuur. Om Q-link 6 

te kunnen rijden volgens de voorgestelde route is op een tweetal punten aanpassing nodig van de 

infrastructuur: 

- Appingedam Bolwerk: Hier wordt de doorstroming geborgd door het herinrichten van de weg en 

een stopverbod voor auto’s: uitvoering najaar 2016 door gemeente Appingedam, 

- Gewenst is dat de hoofdingang van het UMCG door Q-link 6 wordt bediend. Op dit moment 

verricht de gemeente Groningen in overleg met Qbuzz en OV-bureau onderzoek naar de exacte 

aard van de maatregel die nodig is om de doorstroming voor de bus van de Petrus Campersingel 

naar Damsterdiep te borgen. De verwachting op dit moment is dat de doorstroming met relatief 

beperkte maatregelen geborgd kan worden. Bij de uitwerking wordt ook de financiering van de 

maatregel betrokken, waarbij het streven is om de maatregel te effectueren per december 

2016.  

Aansluitend en vooruitlopend op het nog vast te stellen haltebeleid van de provincie Groningen heeft een 

inventarisatie plaatsgevonden van gewenste aanpassingen en opwaardering van bestaande haltes en 

voorzieningen als fietsenstallingen en abri’s. Een deel hiervan kan al worden meegenomen bij reeds 

geplande reconstructies in Appingedam. De rest van de maatregelen moet nader uitgewerkt worden en 

in tijd worden gezet. Deze wenselijke opwaarderingen staan het rijden van Q-link 6 echter niet in de weg. 

 

Reizigers 

gevolgen 

De verbinding van P+R Haren naar de binnenstad en UMCG gaat vaker rijden en rijdt 

ook in de avond tot laat door (met een halfuursdienst) 

De verbinding vanuit de richting Ten Boer gaat het UMCG rechtstreeks bedienen en 

wordt frequenter en met Q-link kwaliteit uitgevoerd (airco, wifi) 

Dienstregeling 

kosten 

Toename van 250.000 euro 
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Andere koppeling lijnen in de stad 

Het aantal reizigers van en naar de scholen in De Wijert is sterk toegenomen. Om al deze reizigers mee te 

kunnen nemen, zijn meer of langere bussen nodig. Tegelijkertijd zijn er lijnen in de stad waar kijkend naar 

gebruik kortere bussen ingezet kunnen worden. Daarom is besloten om de spitsritten (de huidige lijn 9 

tussen Hoofdstation en de Wijert) met bussen van 18 meter te gaan rijden en de huidige lijn 6 tussen 

Hoofdstation en Hoornsemeer met bussen van 12 meter te gaan rijden. Dit betekent dat: 

 Nieuwe lijn 7 Station Noord - Vinkhuizen – Binnenstad West – Hoofdstation – De Wijert ontstaat 
(opgebouwd uit de ‘oude’ lijn 6 ten noorden van Hoofdstation en de ‘oude’ lijn 9 ten zuiden van 
het Hoofdstation) met 18-meterbussen 

 Nieuwe lijn 2 Station Noord – Korrewegwijk – Binnenstad Oost - Hoofdstation – 
Martiniziekenhuis – Hoornsemeer ontstaat (opgebouwd uit de ‘oude’ lijn 2 ten noorden van het 
Hoofdstation en de ‘oude’ lijn 6 ten zuiden van het Hoofdstation);  

 Nieuwe lijn 9 Zernike of  Station Noord/Selwerd – Paddepoel – Binnenstad West – Hoofdstation 
– De Wijert Zuid – Martiniziekenhuis – Eelde ontstaat(opgebouwd uit de ‘oude’ lijn 2 ten zuiden 
van het Hoofdstation en de ‘oude’ lijn 9 ten noorden van het hoofdstation)  

 

 

De frequenties van de bussen blijven ongewijzigd. Reizigers verliezen hiermee mogelijk bestaande 

rechtstreekse verbindingen, maar krijgen daar andere rechtstreekse verbindingen voor terug. Zo heeft 

Hoornsemeer nu bijvoorbeeld een verbinding met Binnenstad West en krijgt deze een verbinding met 

Binnenstad Oost. Vinkhuizen kan dan niet meer rechtstreeks naar het Martiniziekenhuis, maar wel naar 

De Wijert. Reizigers uit De Wijert Zuid kunnen rechtstreeks naar Binnenstad West en niet meer naar 

Binnenstad Oost. Scholieren naar De Wijert profiteren van een toename in capaciteit van ongeveer 200 

(grotendeels staan-) plaatsen per uur. 

 

Ook onderdeel van de aanpassingen is om de lijn Zernike/Station Noord- Hoofdstation -Eelde via de Van 

Iddekingeweg en Paterswoldseweg te laten rijden. De haltes PC Hoofdlaan, Van Ketwich Verschuurlaan, 

Van Ketwich Verschuurbrug en Sportlaan worden dan niet meer door deze lijn bediend. Daarentegen 

worden de haltes Overwinningsplein en Hippocrateslaan wel bediend. 
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In de inrichtingsplannen voor de Vondellaan in het kader van de Aanpak Ring Zuid staan haltes gepland 

noordelijk van de rotonde Van Iddekingeweg/Vondellaan. Gekozen is om lijn 9 naar de scholen in De 

Wijert  bij de rotonde te laten keren, zodat de kruisingen met de Van Ketwich Verschuurlaan niet worden 

belast met dit verkeer. 

 

Reizigers gevolgen Reizigers verliezen bestaande rechtstreekse verbindingen, maar krijgen daar andere 

rechtstreekse verbindingen voor terug. 

Scholieren naar De Wijert profiteren mogelijk van een toename in capaciteit van 

ongeveer 200 (grotendeels staan)plaatsen per uur 

Dienstregeling 

kosten 

Geen  

 

 

(Airport) Eelde – Groningen (start dienstregeling 2017) 

Omdat vanaf 1 januari 2017 MBO scholieren onder de 18 jaar ook een studenten OV reisproduct krijgen, 

verwachten we op diverse corridors een toename van het aantal reizigers. Eén van de verbindingen 

waarvan we verwachten dat de bussen te vol worden is de nieuwe lijn 9 uit Eelde in de ochtendspits. Er 

komt daarom een extra rit om de drukte in de bus van 7:47 uur uit Eelde te verminderen.  

De concessie van Qbuzz is met twee jaar verlengd. Onderdeel van de verlenging is dat Qbuzz een 

rechtstreekse “Airportlink” naar Groningen Airport Eelde gaat aanbieden, aansluitend op lijndienst 

vluchten (de huidige vluchten van/naar Londen en Gdansk). De dienstregeling en route van deze nieuwe 

verbinding die met een elektrische bus wordt gereden wordt in samenwerking met Groningen Airport 

Eelde opgesteld.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers uit Eelde profiteren van een extra rit in de ochtendspits. 

Reizigers van/naar Groningen Airport Eelde profiteren van een 2x zo snelle 

verbinding van/naar Groningen aansluitend op lijndienst vluchten. 

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 110.000 euro 

 

 

Lijn 2 en 8 P+R Hoogkerk – Hoofdstation – Martini Ziekenhuis (start december 2017) 

In de spitsuren ondervinden lijn 2 en 8 hinder van congestie op de van Ketwich Verschuurlaan. Om de 

betrouwbaarheid te verbeteren zullen lijn 8 en lijn 2 in plaats van via de van Ketwich Verschuurlaan en 

Laan Corpus den Hoorn voortaan via de Van Lenneplaanlaan, Van Iddekingeweg en Paterswoldseweg 

naar het Martini ziekenhuis gaan rijden. Daarnaast zal lijn 8 vanaf het Martiniziekenhuis naar P+R 

Hoogkerk doorrijden. Hiermee wordt lijn 8 beschikbaar als dagdekkende P+R lijn naar Martini en 

omgeving. 

Op basis van de reactie van klanten is gekeken of het mogelijk is om lijn 8 nog wel via de Zuiderflat te 

laten rijden, gevolg hiervan is mogelijk wel dat in de avonduren de route via de Van Ketwichverschuurlaan 

en Laan Corpus den Hoorn wordt gekozen, wanneer de filevorming voorbij is.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer reismogelijkheden in de (brede) spitsuren. 

Halte lijn 2 en lijn 8 op Laan Corpus worden niet meer bediend, alternatief is 

reizen met lijn 6 (Maartenshof) 

Dienstregeling kosten Extra kosten 175.000 euro  
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Figuur 1: voorgestelde OV-ontsluiting (gestippeld mogelijk 
toekomstige route via Meerstad 

Lijn 7 Hoofdstation-station Noord via Oosterpark (start december 2017) 

Vanwege het omnummeren van de lijn Vinkhuizen-De Wijert naar lijn 7 wordt de huidige lijn 7 

omgenummerd naar lijn 64, zodat voor de bediening van de Oosterpark een eenduidig beeld ontstaat 

met bediening door de 60-er lijnen (61, 64 en 65). 

 

Invoering 2e fase HOV visie en Binnenstadsvisie (per dienstregeling 2018 of eerder) 

Definitieve besluitvorming over deze maatregelen vindt op een later moment plaats omdat deze 

maatregel pas per 2018 wordt doorgevoerd.  

 

 

Q-link 5 Annen – Haren – HS – Centrum – UMCG – Meerstad – Harkstede (per 2018 of eerder) 

Naar verwachting medio 2017 wordt P+R Meerstad geopend. Vanaf dienstregeling 2018 of eerder zal Q-

link 5 hiernaar toe gaan rijden. De bediening van P+R Euroborg en Station Europapark wordt 

overgenomen door de nieuwe lijn vanaf Zernike. Zoals vermeld bij lijn 78/178 willen we een deel van de 

ritten verlengen naar Scharmer. Samen met Gemeente Groningen onderzoeken we de mogelijkheid om 

ook een deel van de ritten te verlengen naar Ter Sluis. Dit nieuwe gedeelte van Meerstad zal de komende 

jaren ontwikkeld worden. Door hier vanaf het begin een busverbinding te bieden zorgen we ervoor dat 

het openbaar vervoer vanaf het moment dat de eerste bewoners zich vestigen een vanzelfsprekendheid 

is in deze wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: huidige OV-ontsluiting 

 

 

Route A-kerkhof (per 2018 of eerder) 

Gemeente Groningen heeft recent de binnenstadvisie vastgesteld. Onderdeel van deze visie is dat de 

busroutes in de binnenstad gewijzigd gaan worden. De route via de Grote Markt blijft voorlopig nog 

ongewijzigd. De route via het A-Kerkhof is gepland om te wijzigen per dienstregeling 2018 of mogelijk 

eerder. Dan vervalt de busroute via de Brugstraat – A-kerkhof. Lijnen 6, 8, 9, 35, 39 en 88 gaan rijden via 

de Westerhaven en Eeldersingel. Met de gemeente is afgesproken dat op deze nieuwe route zodanige 

herinrichting en doorstromingsmaatregelen zullen plaatsvinden dat de route in dezelfde rijtijd en met 

dezelfde betrouwbaarheid kan worden gereden als in de huidige dienstregeling.  

De meeste lijnen gaan rijden via het Zuiderdiep. Voor lijn 8 is de route nog ongewis. Er zal een 

reizigersonderzoek gehouden worden naar de precieze herkomst en bestemming van reizigers in lijn 8, 

maar ook op andere lijnen die momenteel langs het A-Kerkhof rijden. De uitkomsten van dit onderzoek 

zullen mede bepalen of het voor lijn 8 wenselijk is een ‘lusje’ via het Zuiderdiep te rijden.  
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Lijn 11 Zuidhorn – Reitdiep – Zernike – Hoofdstation (per 2018 of eerder) 

In de HOV visie is gepland dat Q-link 11 gaat rijden tussen Zuidhorn en Station Europapark. Reizigers naar 

de Binnenstad en het Hoofdstation dienen op UMCG Noord over te stappen op Q-link lijnen 3 en 4. 

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat we voor beide routes kiezen om een rechtstreekse 

busverbinding tussen Selwerd en de binnenstad te behouden. We gaan dan ook zowel de huidige lijn 11 

inzetten als een nieuwe lijn Zernike – Europapark. Momenteel onderzoeken we wat de meest optimale 

dienstregeling is voor beide lijnen. Wel staat overeenkomstig de HOV-visie vast dat ook lijn 11 via UMCG 

Noord gaat rijden. Daarnaast zullen beide lijnen in beide richtingen via het Boterdiep gaan rijden. 

 

 

Lijn 7 Station Noord – Hoofdstation (per 2018 of eerder) 

Op het moment dat er een verbinding tussen Zernike en Europapark wordt geboden, komt 

overeenkomstig in juni 2015 besloten de huidige lijn 7 te vervallen. Klanten hebben veelal een goed 

alternatief met deze nieuwe verbinding of met lijn 2. Vanwege het omnummeren van de lijn Vinkhuizen-

De Wijert naar lijn 7 wordt de huidige lijn 7 omgenummerd naar lijn 64, zodat voor de bediening van de 

Oosterpark een eenduidig beeld ontstaat met bediening door de 60-er lijnen (61, 64 en 65).  
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Drenthe Noord 

 
 

 
Lijn 1 Stadsbus Assen 

Per dienstregeling 2016 is de stadsdienst in Assen gewijzigd. De nieuwe stadslijn 1 M.L. Kingweg – 

Centrum – Station – TT-circuit laat nu al een groei in gebruik zien. Om beter op de vervoersvraag op 

zaterdagmorgen te kunnen inspelen is besloten lijn 1 op zaterdag vanaf 9 uur twee keer per uur te laten 

rijden i.p.v. 1 keer per uur.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden op zaterdagmorgen.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 8.000 euro  

 

 

  

Defintieve hoofdlijnen dienstregeling 2017 Drenthe Noord

Lijn 50/650 Groningen - Assen   
Spitsritten lijn 650 worden vervangen door extra ritten op lijn 50. 
Hierdoor komt ook spitslijn 603 in Assen te vervallen. 

Lijn 20 Meppel - Assen          
Werkdagen extra ritten. Avonduren naar midibus

LijnBelBus 53/57 
vervallen per uiterlijk 2018

Winschoten - Stadskanaal - Assen                     
Nieuwe doorgaande lijn (lijn 24) met nieuwe route door Rolde. Zie 
Groningen en Drenthe Oost. 

Lijn 1 Stadsbus Assen 
Op zaterdagen extra ritten

Lijn 44 Harkstede - Vries                                       
In daluren en vakantieperiodes gaan alle ritten rijden als 
LijnBelBus.

Lijn 51 Groningen - Assen
Gaat ook 's avonds en zondag rijden Groningen - Onnen i.p.v. tussenritten 
lijn 50. Tussen Assen en Annen 's avonds en zondag als LijnBelBus. 

Lijn 110 Veendam - Assen                                        
Rijdt tot Veendam. Gaat aansluiten op Intercity in Assen. Zie 
Groningen en Drenthe Oost

Qliner 309 Groningen - Assen                                       
Extra spitsritten en toevoeging op zaterdag- en zondag overdag.
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Lijn 20 Meppel - Assen 

Het gebruik van lijn 20 is de afgelopen jaren vrij stabiel. Daarom hebben we besloten: 

 Een ochtendspitsrit richting Assen toe te voegen i.v.m. verwachte groei in gebruik door gratis OV 
voor MBO leerlingen jonger dan 18 jaar. Deze ochtendrit zal vanaf station Assen gaan doorrijden 
als lijn 50 naar Groningen en komt daarmee langs haltes bij scholen in de buurt van de 
Industrieweg en Groningerstraat.  

 Op werkdagen buiten vakanties twee ritten toe te voegen zodat minimaal 1 keer per uur een bus 
wordt ingezet in de daluren en in de avondspits de halfuurdienst iets later eindigt zodat deze lijn 
aantrekkelijker wordt voor forensen. Nu zijn er overdag nog momenten dat de bus eens per 1,5 
uur rijdt.  

 In de avonduren elke avond dezelfde dienstregeling te gaan rijden, waarbij ook op werkdagen 
midibussen gaan rijden i.p.v. standaard streekbussen.  

 

Reizigers gevolgen Eenduidiger dienstregeling met meer ritten.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 90.000 euro 

 

 

Lijn 50, 51, 650 Groningen – Assen en lijn 603 Assen 

Vanwege het gratis OV voor minderjarige MBO leerlingen zal het gebruik van de buslijnen 50 en 51 tussen 

Haren en Groningen waarschijnlijk nog verder toenemen, evenals op het routedeel in Assen tussen het 

station en de scholenlocaties aan de Industrieweg/Fokkerstraat. Daarnaast blijkt uit vervoercijfers dat het 

gebruik van spitslijn 650 beperkt is. De volgende wijzigingen worden mede daarom doorgevoerd: 

 In de spits extra ritten op lijn 50. Deze ritten zullen afhankelijk van de vervoervraag een gedeelte 
of de gehele route rijden van lijn 50. Op de Herewegbundel zal hiermee in de spitsrichting in de 
spits om de 10-minuten een bus geboden gaan worden i.p.v. in de huidige situatie om het 
kwartier.  

 Vervallen van spitslijn 650 (M.L. Kingweg Assen – Vries – Tynaarlo – Haren – Groningen). 
Hiermee vervalt de rechtstreekse spitsverbinding van Tynaarlo naar Groningen. Per dag stappen 
gemiddeld vijf personen in Tynaarlo in lijn 650. Alternatief is het reizen met lijn 44 of per fiets 
naar Vries of Westlaren en vanaf Vries of Westlaren met lijn 50, 5 of 300 naar Groningen.  

 Spitslijn 603 rijdt nu ’s morgens 1 rit van het station via de scholen bij de Industrieweg naar de 
locatie Lariks van Vincent van Gogh. Omdat ongeveer op hetzelfde moment een extra rit op lijn 
50 richting Industrieweg gaat rijden en lijn 83 gelijktijdig al naar de locatie Lariks rijdt, zal deze rit 
op lijn 603 vervallen.  

 ’s Avonds en op zondag i.p.v. de tussenritten Groningen – Haren – De Punt ritten op lijn 51 
Groningen – Haren – Onnen te bieden. Op de Hereweg blijft hiermee een halfuurdienst bestaan, 
richting Onnen en de Punt wordt dan een uursdienst geboden.  

 Omzet van vast naar LijnBelBus in de avonduren en op zondag van lijn 51 Assen - Annen.  
 

Reizigers 

gevolgen 

Meer reismogelijkheden in de spits op de route van lijn 50 Assen – Vries – Haren – 

Groningen. Vervallen spitslijn 650 Assen M.L. Kingweg – Vries – Tynaarlo – Haren – 

Groningen. Instappers vanuit Tynaarlo (gemiddeld 5 per dag) hebben als alternatief 

reizen via Vries of Westlaren.  

Ook ’s avonds en op zondag reismogelijkheden met lijn 51 van Groningen via Haren 

naar Onnen.  

’s Avonds en zondag moeten reizigers voor het reizen met lijn 51 tussen Assen en 

Annen een uur van te voren bellen om mee te kunnen reizen.  

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 90.000 euro  
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Lijn 83 Leek – Roden – Assen 
In de avonduren op werkdagen en alle ritten in vakantieperiodes worden uitgevoerd met een 8-
persoonsbus i.p.v. een grote bus i.v.m. beperkt gebruik op deze momenten van lijn 83.  
 

Reizigers gevolgen Op bepaalde momenten wordt een kleinere bus ingezet.  

Dienstregeling kosten Besparing 100.000 euro  

 
 
Qliner 309 Groningen - Assen 
Het gebruik van Qliner 309 tussen Assen en Groningen groeit de afgelopen jaren gemiddeld met 15 

procent per jaar. De procentuele groei is begin 2016 het grootst na 21 uur (+85 procent) en tussen 10 en 

14 uur (+44 procent). De avondritten zijn sinds 2015 toegevoegd, tussen 10 en 14 uur zijn sinds 

dienstregeling 2016 meer ritten gaan rijden.  

Om de groei in gebruik te kunnen opvangen en nieuwe reizigers te kunnen vervoeren gaan per 

dienstregeling 2017: 

 De meeste spitsritten die nu alleen rijden tussen M.L. Kingweg Assen en Groningen Hoofdstation 
door rijden van/naar Kloosterveen. Hierdoor rijdt er ’s morgens in het drukste uur om de 5-
minuten een bus naar Groningen en ’s middags minimaal eens per 10 minuten een Qliner op de 
hele route.  

 Spitsritten toe te voegen tussen M.L. Kingweg Assen en Groningen Hoofdstation.  
 Een avondrit toe te voegen tussen Assen en Groningen.  

 

Daarnaast zullen vanwege grootschalige werkzaamheden aan de weg en spoor in 2017 en 2018 op proef 

ritten op zaterdag en zondag overdag worden toegevoegd.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden en meer kans op een zitplaats in Qliner 309 Assen – 

Groningen.  

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 320.000 euro  

Extra kosten inzet weekend minus verwachte opbrengsten 125.000 euro.  

 

 
Lijn 44 Harkstede – Hoogezand – Zuidlaren - Vries 
Buiten de spits zullen alle ritten gaan rijden als LijnBelBus, dit geldt tevens voor alle ritten in de 

vakantieperiodes. De reden hiervan is het beperkt gebruik in deze periodes.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers dienen van tevoren te bellen voor bepaalde ritten.  

Dienstregeling kosten Besparing 110.000 euro  
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Drenthe Zuid 

 
 

 
Qliner 300 Klazienaveen – Emmen  

Lijn 26 Coevorden – Klazienaveen - Emmen 

Lijn 300 rijdt momenteel een rechtstreekse route vanuit Klazienaveen naar Emmen. De rijtijd op dit 

traject is aan de ruime kant. Qliner 300 zal daarom per dienstregeling 2017 via Angelslo gaan rijden.  

 

De per 6 maart jl. met een 8-persoonsbusje toegevoegde ritten op zaterdagavond en zondag tussen 

Emmen en Klazienaveen zullen per dienstregeling 2017 uitgevoerd gaan worden met een Qlinerbus. Op 

werkdagen zal in de ochtendspits een rit worden toegevoegd tussen Klazienaveen en Emmen 

aansluitend op schooltijden.  

Lijn 26 zal op zaterdag elk uur gaan rijden i.p.v. eens per 1,5 uur. De ritten die nu nog met een grote bus 

rijden op zaterdag zullen worden omgezet naar een 8-persoonsbus. Op zondag gaat lijn 26 eens per 

twee uur rijden i.p.v. eens per 1,5 uur.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren mogelijk van een rechtstreekse verbinding naar momenteel 

niet rechtstreeks verbonden gebieden  

Dienstregeling 

kosten 

Kosten extra spitsrit 37.000 euro. 

 

 

Route lijn 21 Assen – Emmen 

Met gemeente Emmen vindt nog overleg plaats over de route van lijn 21 in Emmen. De huidige route 

over de Ermerweg kan niet meer binnen de eerdere dienstregelingstijd worden gereden 

  



  

Pagina 29 van 29 Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2017 
 

Stadskanaal - Emmen 

De lijnen tussen Stadskanaal en Emmen krijgen grotendeels nieuwe nummers: 

- Lijn 73 blijft lijn 73 Emmen – Ter Apel – Stadskanaal (en verder richting Gieten). 

- Lijn 28 wordt lijn 74 Emmen – Valthermond – Stadskanaal (en verder richting Groningen). 

- Lijn 15 wordt lijn 75 Emmen – Valthermond – 2
e
 Exloërmond – Stadskanaal.  

Als gevolg van de wijzigingen in Oost Groningen veranderen de vertrek- en aankomsttijden op lijnen 74 

en 75. Lijn 74 gaat hierbij goed aansluiten op de stadsdiensten en treinen. Lijn 75 verschuift mee om te 

voorkomen dat beide lijnen tegelijkertijd gaan rijden. Daarnaast willen we graag een goede overstap 

bieden tussen lijnen 14 en 75 in Stadskanaal. Dit zou inhouden dat beide lijnen in een 20/40 interval 

gaan rijden tussen Stadskanaal en Emmen. Hierbij sluit lijn 75 ruimer aan op de stadsdiensten en overige 

lijnen, maar minder goed op de treinen.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers krijgen te maken met gewijzigde vertrektijden.  

Dienstregeling kosten Geen  

 

 

Bediening centrum Hoogeveen  

In verband met de geringe in- en 

uitstapcijfers op de huidige halte, in 

combinatie met een beter bereikbaar 

centrum, wordt de route van de lijnen 27, 

33, 36, 37 en Syntus lijn 30 verlegd zoals in 

naastgelegen kaartje opgenomen. Met deze 

nieuwe route krijgen deze lijnen een goede 

extra halte bij het centrum van Hoogeveen.  

 

 

 

 

 

 

 

Reizigers gevolgen In- en uitstapmogelijkheden dichter bij het centrum van Hoogeveen, door het 

geringe gebruik van de huidige haltes wordt er nauwelijks tot geen negatief 

effect verwacht.  

Dienstregeling kosten Geen  

 

 

Lijn 32 Meppel – Hoogeveen 

Toevoegen van een extra rit in de ochtend zodat het aankomsttijdstip via een overstap op de trein in 

Hoogeveen en Meppel richting Assen – Groningen en Zwolle en verder eerder is dan in de huidige 

situatie. Hierdoor wordt deze lijn aantrekkelijker voor forensen.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden.   

Dienstregeling kosten Meerkosten 20.000 euro.  

 


