
Wijzigingen van de dienstregeling in en rond Apeldoorn vanaf 15 december ‘19 
Op zondag 15 december 2019 gaat de nieuwe dienstregeling van de trein en bus van start in 
Apeldoorn. Dit is de laatste dienstregeling die Keolis rijdt onder de naam Syntus Gelderland. 
Vanaf december 2020 mogen zij nog eens 10 jaar lang het busvervoer in Apeldoorn en 
omstreken blijven uitvoeren. Dat zal gebeuren met  nieuwe elektrische witte bussen onder de 
naam RRREIS. 

• Algemeen 
De vertrektijden kunnen met enkele minuten t.o.v. nu wijzigen. Dat heeft er mee te 
maken dat we ook dit jaar hebben gekeken op welke momenten de bussen te weinig (of 
juist teveel) tijd hebben. Dat is in de dienstregeling meegenomen. 

 

• Lijn 1 Station – Ziekenhuis  
Op zaterdag wijzigen de vertrektijden. Overdag gaat de bus elke 20 minuten rijden in 
plaats van elke 15 minuten. In de vroege ochtend en avond rijdt de bus zoals nu iedere 
30 minuten. 
 

• Lijn 4 Station - De Maten  
Na 21.00 uur wijzigen de vertrektijden. De bussen rijden weer om 9 en 39 minuten over 
het uur. Hierdoor rijdt er weer ieder kwartier een bus naar De Maten en wordt de 
aansluiting op de Intercity van en naar Berlijn verbeterd.  

 

• Lijn 11 Station – Stadhoudersmolen  
Lijn 11 rijdt de ochtendritten tot de Boerhavestraat rechtsom. Hierdoor stappen 
scholieren voor het Aventis en Hoornbeeck College uit en hoeven zij de weg niet over te 
steken. 

 

• Lijn 15 Station – Twello  
De kolibrie start in de avonduren eerder. De eerste Kolibrie rit vindt voortaan plaatst om 
18.53 uur. Hierdoor vervallen de ritten van lijn 15 van 19.06 uur uit Apeldoorn en 19.27 
uur uit Twello. De Kolibrie is een bus op reservering en is online te boeken via 
www.reserveren.syntus.nl.  
 

• Lijn 231 Apeldoorn – De Maten – Arnhem 
Deze lijn rijdt voortaan ook op zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur tussen Apeldoorn 
en Arnhem. 
 

• Lijn 293 Apeldoorn – De Maten – Kleefse Waard 
De vertrek- en aankomsttijden wijzigen om beter aan te sluiten op de schooltijden van 
de HAN in Arnhem. 

 

• Indeling Busstation 
Bus 5, 16 en 17 wijzigen van perron. Bus 17 staat vanaf 15 december op halte C (was D), 
nummer 16 op D (was E) en de 5 op E (was C). 

 
Reis plannen 
Syntus Gelderland verzorgt het busvervoer op de Veluwe in opdracht van de provincie 
Gelderland. Alle aanpassingen in de nieuwe dienstregeling en de nieuwe folders en 
lijnennetkaarten zijn beschikbaar op www.syntusgelderland.nl/dienstregeling. Ook zijn de lijnen 
en dienstregeling via de interactieve reisplanner te bekijken. Daarnaast worden reizigers 
geattendeerd op de nieuwe dienstregeling via de beeldschermen in de bussen en treinen, de 
dynamische borden bij diverse haltes en via social media. 


