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Vervoersaanbod Syntus Gelderland 2018 op hoofdlijnen 

Op 10 december 2017 start de nieuwe dienstregeling van de bussen van Syntus Gelderland. In deze 

notitie worden de belangrijkste wijzigen voorgelegd. 

“Syntus Gelderland is sinds 9 oktober 2017 onderdeel van Keolis Nederland: de nieuwe naam van 

Syntus. De naam Syntus Gelderland blijven we op de Veluwe gebruiken als service van Keolis.” 

 

Regio Harderwijk: één stadsbuslijn en verandering tijden bus Nunspeet en Harderwijk 

Stadsbuslijnen 1 en 2 worden samengevoegd in één busdienst: 1. Deze rijdt altijd met de klok mee door 

Harderwijk. Zo wordt (weer) elk half uur een reismogelijkheid vanaf de wijken naar het centrum geboden. 

Op werkdagen en zaterdag rijdt de grote bus door de stad tot even na 20:00 uur. Vanaf 20:26 uur en op 

zondag de hele dag wordt Kolibrie aangeboden. Deze dienst wordt gereden met een klein voertuig en 

staat op het station klaar voor de mensen die uit de trein komen. Wil men vanuit de wijk naar het station 

reizen dan moet de Kolibrie gereserveerd worden via www.syntus.nl/kolibrie. 

Bus 103 tussen Nunspeet, Harderwijk, Putten en Amersfoort kent een grote wijziging. Deze buslijn vervalt 

per december en wordt opgedeeld in twee lijnen: 101 tussen Harderwijk en Amersfoort en 111 tussen 

Harderwijk en Nunspeet. Voor de historicus geen onbekende nummers. 

Bus 101 rijdt NIET meer helemaal naar Amersfoort centrum en Centraal Station, maar op werkdagen 

overdag tot de halte Paladijnenweg en in de avond en het weekend tot station Schothorst. De vertrek- 

en aankomsttijden in Harderwijk en Putten blijven om en nabij gelijk. 

De route tussen Harderwijk en Nunspeet krijgt nummer 111 en de vertrek- en aankomsttijden 

veranderen met circa 15 minuten. Zo wordt een meer betrouwbare treinaansluiting geboden in 

Nunspeet en wordt de overstap hier op lijn 100 naar Elburg fors verbeterd. Na acht uur ’s avonds wordt 

lijn 111 Kolibrie en moeten reizigers hun rit eerst reserveren. 

Op lijn 105 en 205 tussen Harderwijk, Putten, Voorthuizen, Barneveld, Kootwijkerbroek, Harskamp, 

Otterlo en Arnhem rijden enkele ritten niet meer in de vakantie.  

 

Regio Ede: rechtstreekse verbinding van Veenendaal West naar Ede en méér bussen 

naar Wageningen 

Rechtstreekse verbinding van Veenendaal-West naar Ede 

Bus 5 tussen Ede en station Veenendaal De Klomp rijdt in de regel op het eindpunt door als lijn 83 via 

Veenendaal-West naar Veenendaal Centrum en dan weer direct door als lijn 85 naar Ede. Ook in de 

andere richting is dit het geval. Zo ontstaat een doorgaande en overstapvrije verbinding van Veenendaal-

West naar station Ede via zowel Ede Centrum als ook via het ziekenhuis. Reizigers in Ede kunnen vanaf 

december ook een witte Syntus-Utrecht bus op deze lijn tegen gaan komen. 

 

Lijn 5 en 85 in Ede. Foto Wouter Blommesteijn 
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Omdat lijn 5 in de avond niet heel goed wordt gebruikt, rijdt deze dienst na 19:00 uur nog maar eens per 

uur in plaats van elke 30 minuten. 

Vanwege gewijzigde treintijden in Veenendaal veranderen de vertrek- en aankomsttijden van bus 85 in de 

avond en het weekend met 15 minuten. Zoals bij lijn 5 genoemd: deze lijn rijdt in de regel door als lijn 83 

naar Veenendaal-West. Reizigers in Ede kunnen vanaf december ook een witte Syntus-Utrecht bus op 

deze lijn tegen gaan komen. 

De vertrektijden van bus 86 tussen Wageningen, Bennekom en Ede wijzigen op werkdagen met 15 

minuten. Zo ontstaat een betere verdeling tussen de aankomst- en vertrektijden van de Valleilijn. 

Lijn 1 en 2 die door Rietkampen en Veldhuizen rijden kennen geen belangrijke veranderingen.  

 

Extra bussen naar Wageningen Universiteit 

De Valleilijn-bussen 84 en 88 van en naar Wageningen via de 

Universiteit gaan in de spitsuren iedere 7,5 minuut rijden. Dat is 

twee bussen per uur meer dan nu het geval. Buiten de spits en in de 

vakanties rijdt de bus elke 10 minuten. Syntus is in gesprek met de 

gemeente Wageningen om bus 84 in de loop van 2018 via de 

Rooseveltweg te laten rijden.  

 

Regiolijnen rondom Ede: maatwerk in de vakanties 

In de middag wordt op lijn 107 tussen Ede en Putten een extra spitsrit aangeboden. Deze vertrekt om 

15:50 uur uit Ede. Daarentegen wordt de laatste rit in de avond van Wittenberg naar Putten en vervolgens 

van Putten weer naar Ede niet meer gereden met een grote bus. Reizigers die na 20:00 met lijn 107 willen 

reizen moeten hun rit eerst reserveren via www.syntus.nl/kolibrie. Dan haalt een kleine bus u op vanaf de 

halte. Deze Kolibrie is beschikbaar tot circa 23:00 uur. 

Lijn 108 tussen Apeldoorn en Ede gaat in de mei- en zomervakantie vaker rijden om in te spelen op de 

grote toestroom van toeristen naar Het Nationale Park. Na een overstap in Otterlo brengt lijn 106 de 

klanten ook ieder half uur naar het Park of het Kröller-Müller Museum. 

 

Stadsdienst Apeldoorn: nauwelijks veranderingen 

Lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 en 19 kennen, uitgezonderd van het wijzigen van de vertrektijd 

van één of enkele minuten, geen significante veranderingen. 

Bus 12 vertrekt altijd om 23 en 53 minuten over het uur en niet meer in de ochtend op een andere tijd 

dan in de middag. In de avond en op zondag wordt eens per uur gereden. Dit gaat ook op voor lijn 16: 

deze vertrekt altijd om 25 en 55 minuten over het uur. In de avond en op zondag wordt eens per uur 

gereden. 

Businessline 14 naar Apeldoorn-Zuid rijdt buiten de spitsuren een kwartier eerder dan nu. In de spits blijft 

de lijn iedere 15 minuten rijden. Lijn 15 tussen Apeldoorn en Twello gaat vanaf december weer via het 

Marktplein in Apeldoorn rijden, maar gaat nog maar eens per uur. In de avond, zaterdag en op zondag kan 

men op dit traject met de Kolibrie reizen. Klanten van en naar Teuge en Twello kunnen dan hun rit 

reserveren via www.syntus.nl/kolibrie. 

Foto: WUR 
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Bussen tussen Apeldoorn, Epe, Heerde en Zwolle: schoolbussen vanaf september 

In de basis zijn er geen wijzigingen voorzien op de lijnen 201, 202 en 203 tussen Apeldoorn en Zwolle, 

behoudens soms licht verschoven vertrektijden. Vanaf september 2017 rijden er vanuit Epe en Apeldoorn 

ritten als lijn 601 en 602 rechtstreeks naar het Deltion College in Zwolle. 

In Apeldoorn-Noord zijn aan de route van lijn 201 en 203 Keobike-carrousels geplaatst. Reizigers vanuit 

Zwolle, Heerde en Epe kunnen als ze uitstappen het laatste stukje met deze deelfiets afleggen.  

 
 

Lijn 100, 200, 600 en 112: Kolibrie in Uddel en Elspeet in de avond en op zondag 

Lijn 100 van Nunspeet naar Zwolle rijdt laat in de avond vanuit Zwolle niet verder dan Elburg.  

Tussen Nunspeet en Wittenberg wordt na 20:00 en op zondag niet met een grote bus op lijn 112 gereden. 

Reizigers van en naar Elspeet en  Uddel moeten hun rit eerst reserveren via www.syntus.nl/kolibrie. Een 

klein voertuig brengt de klant dan naar de bestemming. 

Bus 200 begint in de middag eerder te rijden vanuit Zwolle naar Elburg (om 13:20 in plaats van 13:50) en 

rijdt in verband met de bediening van Voorsterpoort ook in de vakanties. 

In de ochtend gaat er een bus vanuit Nunspeet via Elburg en Oldebroek rechtstreeks naar het Deltion 

College in Zwolle. Dit is lijn 600 en komt hier om circa 8:15 uur aan. 

 

Busdiensten 43, 91, 109, 231 en 293 tussen Apeldoorn, Eerbeek en Arnhem 

In de bussen richting Dieren en Arnhem is het 's ochtends erg druk. Op de rit van lijn 43 die om 6:37 uit 

Apeldoorn vertrekt en om circa 7:10 door Eerbeek rijdt, zet Syntus daarom een extra grote bus in. 

De bussen op lijn 91 vanuit Arnhem naar Apeldoorn vertrekken in de ochtend een paar minuten eerder, 

zodat in Apeldoorn de overstap op de stadsbus naar de Belastingdienst gehaald kan worden. 

In Apeldoorn-Zuid zijn bij de halte Laan van Westenenk (lijn 43 en 91) Keobike-carrousels geplaatst. 

Reizigers vanuit Arnhem, Eerbeek en Dieren kunnen als ze hier uitstappen het laatste stukje van hun trip 

met de deelfiets afleggen. Bijvoorbeeld om snel en gemakkelijk naar het Gelre-Ziekenhuis te reizen! Zie 

voor meer informatie over deze fiets op www.syntus.nl/keobike. 

Lijn 109 van Eerbeek naar Apeldoorn via De Maten kent geen veranderingen. De bus blijft in de Syntus-

vakantiedienstregeling 3 weken extra lang doorrijden om zo leerlingen naar De Heemgaard en het Edison-

college het hele schooljaar te voorzien van goed vervoer. 

KeoBike in Apeldoorn. Foto Chris Pennarts 
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Buslijn 293 krijgt in Arnhem een nieuwe route. De lijn rijdt altijd langs Geitenkamp in Arnhem en via 

Bronbeek en de HAN naar het nieuwe eindpunt Kleefse Waard. Binnen Arnhem kunnen mensen zo beter 

gebruik maken van deze dienst. Lijn 293 rijdt in Arnhem vanaf december dus niet meer via de Velperweg. 

 

Lijn 102 tussen Amersfoort en Apeldoorn via Hoevelaken en Voorthuizen 

In de kerst-, mei- en zomervakanties gaat lijn 102 vanwege een veel lager passagiersaanbod in deze 

periode eens per uur rijden in plaats van elke 30 minuten. Uiteraard blijven de aansluitingen op lijn 107 en 

112 blijven ook in de vakanties geboden worden. Tussen Amersfoort, Hoevelaken en Voorthuizen blijft de 

bus in de vakanties wel iedere 30 minuten rijden op de drukste momenten.  

 

Buslijnen in de Stedendriehoek: nummers 15, 170, 171, 506, 507 en 508 

Lijn 15 tussen Apeldoorn en Twello gaat vanaf december weer via het Marktplein in Apeldoorn rijden, 

maar gaat nog maar eens per uur. In de avond, zaterdag en op zondag kan men op dit traject met de 

Kolibrie reizen. Klanten van en naar Teuge en Twello kunnen dan hun rit reserveren via 

www.syntus.nl/kolibrie. 

Op werkdagen zijn er op lijn 170 en 171 tussen Epe, Twello en Deventer geen wijzigen voorzien. Op 

zaterdag rijdt de kleine bus niet meer vanwege een te laag gebruik. Tussen Epe en Twello rijdt dan, net als 

op zondag, de Kolibrie. 

Buurtbus 506 en 508 tussen Apeldoorn De Maten en Twello gaan op de Ecofactory in Apeldoorn de 

werknemers van Sandd beter bedienen. De buurtbus stopt op werkdagen straks vlak voor de deur. Op 

zaterdag wijzigt de dienstregeling van deze lijnen omdat de rittijd te kort is om vanuit Voorst via Twello en 

Thermen naar Klarenbeek te gaan. De bus zal dan elke 45 minuten rijden. 

 

Buurtbussen 

De buurtbussen worden gereden met een kleine bus door vrijwilligers. De meeste regelingen van de 

wijzigen in december niet ten opzichte van de huidige tijden. Noemenswaardige veranderingen zijn de 

regelingen van buurtbus 506, 508 rondom Twello en Apeldoorn en 514 in Elburg. 

Tussen Apeldoorn De Maten en Twello gaan 506 en 508 op de Ecofactory in Apeldoorn de werknemers 

van Sandd beter bedienen. De buurtbus stopt op werkdagen straks vlak voor de deur. Op zaterdag wijzigt 

de dienstregeling van deze lijnen omdat de rittijd te kort is om vanuit Voorst via Twello en Thermen naar 

Klarenbeek te gaan. De bus zal dan elke 45 minuten rijden. 

Lijn 514 tussen ’t Harde, Elburg en Wezep gaat in de laatst genoemde plaats via de Ruiterveldsweg rijden. 

De vertrek- en aankomsttijden in ’t Hardere veranderen met circa 10 minuten waardoor de aansluiting op 

de trein naar Zwolle vervalt, maar richting Amersfoort veel beter wordt. 
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Indelingen busperrons per 10 december aanstaande 

Tot slot de indeling van de busstations in de nieuwe dienstregeling. De bussen in Harderwijk, Zwolle en 

Apeldoorn kunnen op een ander perron komen te staan. De reden is dat bussen met gewijzigde tijden 

elkaar in de weg kunnen gaan staan, waardoor verplaatsing naar een vrij plekje noodzakelijk is. 

Apeldoorn 

Perron A Buurtbus 510 

Perron B Uitstaphalte 

Perron C Lijn 5, 8, 9, 10 

Perron D Lijn 6, 7, 11, 17 en 19 

Perron E Lijn 1, 2 en 16 

Perron F Lijn 201, 202, 203 en 601 

Perron G Lijn 3, 4, 109, 231 en 293 

Perron H Lijn 14, 43 en 91 

Perron I  Lijn 12, 15, 18 en 108 

Perron J  Lijn 102 en 104 

 

Harderwijk 

Perron A Lijn 111, 620 en 674 

Perron B Lijn 148 Flevoland 

Perron C Lijn 144 en 159 Flevoland 

Perron D Stadsbus, 104 en 513 

Perron E Lijn 101 en 205 

Perron F Lijn 142 Flevoland 

Perron G Lijn 147 en Walibi-bus 

 

 

 

 

Ede 

Perron A Lijn 1 

Perron B Lijn 2 

Perron C Lijn 5 en 6 

Perron D Lijn 85 

Perron E Lijn 86 

Perron F Lijn 107 

Perron G Lijn 108 

Ingang station Lijn 84 en 88 

 

Zwolle streekbusstation 

Perron B Lijn 8 Overijssel 

Perron C Lijn 202 en 203 

Perron D Lijn 100 en 200 

Perron E Lijn 29, 40 Overijssel en 201 

Perron F Lijn 83 en 160-serie Overijssel 

Perron G Lijn 7 Overijssel 

Perron H Lijn 74 en 641 Flevoland 

Perron K Lijn 70 en 71 Flevoland 

 

 

 

 

 

 

Busstation Apeldoorn. Foto Wikimedia 


