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1. Algemene inleiding
Allereerst schetsen wij kort hoe het vervoerplan er op hoofdlijnen uit ziet. Vervolgens wordt
per lijn besproken wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het huidige aanbod. In de bijlage
vindt u ter ondersteuning verschillende lijnennetkaarten (R-net, gehele net, nachtnet) en een
overzicht van de frequenties die we vanaf 10 december gaan rijden.
Connexxion heeft de aanbesteding in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam voor de
concessie Amstelland en Meerlanden voor de periode 2018-2028 gewonnen. Deze concessie
omvat het busvervoer in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel
en Uithoorn met daarin het busvervoer op en rondom luchthaven Schiphol en enkele uitlopers
naar onder meer Amsterdam en Haarlem. Op 10 december 2017 start de nieuwe concessie.

Connexxion heeft een aanbieding gedaan waarvan naast de vervoerkundige zaken die in dit
vervoerplan worden besproken nog andere zaken geboden zijn.
Dit vervoerplan is een vervolg op de presentatie die aan raadsleden gegeven is op 1 en 9
maart jl. in respectievelijk Amstelveen en Hoofddorp. Het vervoerplan vloeit logisch voort uit
de hier door Connexxion gepresenteerde visie op Amstelland-Meerlanden. Hieronder
worden de meest opvallende zaken opgesomd:
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•

Forse toename R net lijnen, de grote nadruk op het OV-aanbod komt op dit R-net te
liggen waarbij een 24/7 op Schiphol en Amsterdam gericht netwerk ontstaat
(‘hoogfrequent, vanzelfsprekend, altijd beschikbaar’), nachtlijnen elk half uur.

•

Elke woonplaats van meer dan 10.000 inwoners krijgt een directe OV verbinding met
Schiphol Airport 24/7 (dus ook ’s nachts (2x per uur))

•

Elke halte binnen AML wordt met maximaal 1 overstap met Schiphol Airport verbonden

•

De reizigersgroei over de looptijd van 10 jaar is ca. 55% (vergelijkbaar met de afgelopen
10 jaar). Dit vereist verregaand faciliteren van reizigersgroei. Vanaf de start van de
concessie wordt om die reden een geheel nieuwe busvloot ingezet met overwegend
grote voertuigen die een zeer hoge frequentie rijden (13, 18 en 21 meter)
.
Het netwerk is opgebouwd uit 80% R-net, 12,5% Schipholnet (Openbaar Vervoer binnen
en rondom Schiphol) en 7,5% ontsluitend net (grotere woonplaatsen minder dan 10.000
inwoners).

•

•

Inzoomend op R-net en Schipholnet (samen bijna 93% van het netwerk) mag de reiziger
op werkdagen overdag tussen ca. 6:30 en 19:00 uur minimaal 8x per uur een bus
verwachten. Op alle overige tijden minimaal 4x per uur een bus en in de late avond/nacht
2x per uur een bus voor woonplaatsen groter dan 10.000 inwoners. Dit maakt het
openbaar vervoer “vanzelfsprekend (reizigers hoeven nauwelijks meer te plannen)”.

•

In 2015 rijden we 23,5 miljoen dienstregeling kilometers (verder te noemen DRK) Dit
wordt na 10 jaar gefaseerd opgebouwd naar bijna 30 miljoen DRK. In het eerste jaar
rijden we 27,7 miljoen DRK. Dit betekent een stijging van bijna 20%. Bovendien wordt
een groot deel van deze kilometers met grotere bussen gereden, waardoor de
zitplaatscapaciteit verder vergroot wordt.

•

Er wordt een grote slag geslagen in duurzaamheid (na 3 jaar rijdt ca. 85% van de bussen
ZE (Zero Emissie) / elektrisch. Alleen R-net 346 van Haarlem-Amsterdam Zuid en de
ontsluitende buslijnen blijven vooralsnog op diesel rijden (‘euro 6’).

•

De ontsluitende buslijnen rijden de hele week (werkdagen overdag 2 x per uur, avonden
en weekenden 1x per uur) De basismobiliteit (buslijnen bedoeld voor de veel kleinere
woonplaatsen) omvat de zeer laag frequente buslijnen van/naar de kleine woonplaatsen
(maandag tm zaterdag overdag 1x per uur). voor een deel van de laatstgenoemde lijnen
is er gekozen voor een vraagafhankelijk systeem, waarmee gereisd kan worden van de
dichtstbijzijnde halte naar een dichtstbijzijnd OV-knooppunt. De rit is per app, internet
en/of telefonisch te bestellen. De ritprijs is het reguliere OV-chipkaarttarief. Dit vraag
gestuurd systeem is vanaf 10 december 2017 voor (delen van) de lijnen 149, 163 en 164
beschikbaar.

•

Connexxion gaat zich opstellen als regisseur voor de hele reis. Er worden deelfietsen op
bepaalde OV-knooppunten geplaatst en in Amstelveen Busstation ook 2 deelauto’s.

•

Per 1 januari 2018 wordt in heel Nederland alle OV ‘cashless’. Voor AML gaat dit al op 10
december 2017 in.
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2. Overzicht van wijzigingen per lijn in 2018
Inleiding
Dit hoofdstuk presenteert wat Connexxion op lijnniveau geboden heeft. Het vervoerplan 2018
bestaat, zoals al verwoord in de inleiding, voor ca. 80% uit R-net, voor 13% uit Schipholnet
en voor 7,5% uit ontsluitende lijnen. Dit heeft allereerst forse consequenties voor de
lijnnummers. Om die reden wordt begonnen met uit te leggen hoe met de totstandkoming
van de nieuwe lijnnummers wordt omgegaan, zodat de juiste lijnnummers gepresenteerd
kunnen worden. Dit kan even wat ongemak opleveren omdat u als lezer dan denkt, “maar ik
ken lijn 341 helemaal nog niet”, maar kort daarna wordt per lijn een korte toelichting gegeven
over de wijzigingen ten opzichte van 2017. Dit lijnenpakket geldt vanaf 10 december 2017
Lijnnummers vanaf 2018
149 = Uithoorn Busstation – Amstelveen Busstation
161 = Zwanenburg – Hoofddorp Station
162 = Lisse – Hoofddorp Station
163 = Rijsenhout – Hoofddorp Station
164 = Buitenkaag – Hoofddorp Station
165 = Amstelveen Westwijk – Amstelveen Busstation
166 = Amstelveen Busstation – Julianapark
167 = Amstelveen Busstation – Kronenburg
169 = Spaarne Gasthuis – Hoofddorp Station
171 = Aalsmeer Busstation – Amsterdam Bijlmer ArenA
174 = Uithoorn Meerwijk – Amstelveen Busstation

In 2017
(lijn 149)
(lijn 161)
(lijn 162)
(lijn 163)
(lijn 164)
(lijn 149,172, 199)
(lijn 149)
(lijn 487)
(lijn 169)
(lijn 171)
(lijn 170, 199)

180 = Knooppunt Zuid – P30/Knp Zuidwest
181 = Knooppunt Noord – Knooppunt Zuid
185 = Schiphol Airport – Justitieel Complex
186 = Amstelveen Busstation – Schiphol Airport
187 = Schiphol Airport – Schiphol Rijk
190 = Knooppunt Noord – P30/Knp Zuidwest
191 = Schiphol Airport – Schiphol Zuidoost
194 = Amsterdam Aker – Schiphol Airport
195 = Amsterdam Lelylaan – Schiphol Airport
198 = Aalsmeer Busstation – Schiphol Airport
199 = Amstelveen Westwijk – Schiphol Airport

(lijn 193 deels)
(P30 in avond)
(lijn 185)
(lijn 186)
(lijn 187)
(lijn 190, 196)
(lijn 181, 191)
(lijn 194)
(lijn 145)
(lijn 198)
(lijn 199)

242 = Mijdrecht – Amsterdam Zuid (tot 22/7)
255 = Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA
287 = Schiphol Airport – Schiphol Rijk

(lijn 242)
(nvt)
(lijn 287)

300 = Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA
340 = Haarlem Station – Mijdrecht Rondweg
341 = Spaarne Gasthuis – Amsterdam Zuid
342 = Uithoorn Busstation – Schiphol Airport
346 = Haarlem Station – Amsterdam Zuid
347 = Uithoorn – Amsterdam Centrum
348 = Mijdrecht/Uithoorn – A’dam Zuid (na 22/7)
356 = Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA
357 = Kudelstaart/Aalsmeer – Amsterdam Centrum
358 = Kudelstaart/Aalsmeer –A’dam Zuid (na 22/7)
397 = Nieuw Vennep – Amsterdam Centrum

(lijn 300)
(lijn 340, 142)
(lijn 168, 310)
(nvt)
(lijn 346)
(lijn 170/174)
(nvt)
(lijn 356)
(lijn 172/173/272)
(nvt)
(lijn 197/310)
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N30 = Haarlem – Bijlmer-ArenA
N42 = Nachtlijn Uithoorn – Airport
N47 = Nachtlijn Uithoorn – Amsterdam CS
N57 = Nachtlijn Aalsmeer – Amsterdam CS
N90 = Knooppunt Noord – P30/Knooppunt ZW
N95 = Amsterdam Lelylaan – Schiphol Airport
N97 = Nieuw Vennep – Amsterdam CS

(lijn N30)
(nvt)
(lijn N70)
(lijn N72)
(lijn 196)
(nvt)
(lijn N97)

401 = Bennebroek – Hoofddorp Station
612 = Abcoude – Amstelveen
661 = Zwanenburg – Hoofddorp Station

(lijn 401)
(lijn 612)
(lijn 261)

Vraaggestuurde lijnen
Zoals gezegd zijn er 3 lijnen die middels een vraag gestuurd systeem gereden gaan worden.
Ten opzichte van een vaste lijn, betekent dit dat reizigers meer vertrekmogelijkheden hebben
(gemiddelde wachttijd 15 minuten, in plaats van 1x per uur een grote bus). Bovendien rijdt dit
flexsysteem, in tegenstelling tot de vaste bus, ook op zondag. Dit flexsysteem is te boeken
via een app, de website en telefonisch. Verdere informatie hierover volgt de komende
maanden.
Korte toelichting per lijn
In bijlage 1 treft u een lijnennetkaart aan die u naast onderstaande toelichting per lijn kunt
leggen. Per buslijn tonen we een uitsnede van de route of een relevant deel daarvan. In de
bijlage 1 treft u de complete lijnennetkaart aan.
In de opsomming per lijn hieronder wordt alleen als er iets gewijzigd is aan de lijnvoering of
halten ten opzichte van 2017, een toelichting gegeven. Verandering op ritaantallen
(frequenties) zijn er uiteraard ook, maar daarvoor wordt verwezen naar bijlage 2 waar u de
frequentietabellen per lijn aantreft zoals deze door Connexxion zijn aangeboden. U ziet dan
gelijk op welke dagsoorten (weekdagen, weekenden, etc.) en dagdelen (spits, dal, etc.) de
lijnen rijden.
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Lijn 149 = Uithoorn Busstation – Amstelveen Busstation
•

•

Deze lijn rijdt niet meer naar Winterkoning en rijdt vanaf Nes aan de Amstel niet
meer via Waardhuizen naar Amstelveen Busstation. De lijn rijdt van Nes aan de
Amstel langs de Amstel rechtstreeks naar het Amstelland Ziekenhuis en
Amstelveen busstation en eindigt daar (zie ook lijn 165 en lijn 166)
Deze lijn gaat als vraag gestuurd OV-systeem van halte naar knooppunt rijden
overdag, ook op zondag.

Lijn 161 = Zwanenburg – Hoofddorp Station
•

(Basisnetlijn, 10.8 meter voertuig)

De route van deze lijn is niet veranderd

Lijn 162 = Lisse – Hoofddorp Station
•

(AML Flex, ZE klein voertuig)

(Basisnetlijn,10.8 meter voertuig)

Deze lijn rijdt vanuit Lisserbroek niet via Nieuw Vennep Getsewoud, maar via de
N207 en bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid naar Nieuw Vennep Station. Vanaf
Nieuw-Vennep Station rijdt de lijn binnen Nieuw-Vennep dorp via de route van lijn
164. Naar Hoofddorp Centrum is de route ook anders, vanaf de Hoofdweg is de
route gelijk aan de route van lijn 168. Lijn 162 rijdt dus niet meer via Arnolduspark,
maar rechtstreeks vanaf Hoofddorp Centrum naar Hoofddorp Station
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Lijn 163 = Rijsenhout – Hoofddorp Centrum
•
•

Deze lijn rijdt na Hoofddorp Station door naar Hoofddorp Centrum
Deze lijn gaat als vraag gestuurd OV-systeem rijden tussen Rijsenhout en
Hoofddorp Station overdag, ook op zondag. In dat geval blijft het traject
Hoofddorp Station – Arnolduspark – Hoofddorp Centrum als vast OV over.
Onderzocht wordt in dat geval of het wenselijk is om lijn 162 de route via
Arnolduspark te laten rijden (in feite is dat de situatie van 2017).

Lijn 164 = Buitenkaag – Hoofddorp Station
•
•

(AML Flex, ZE klein voertuig)

(AML Flex, ZE klein voertuig)

Deze lijn rijdt niet meer naar Sassenheim en Oegstgeest. Ook in Hoofddorp is de
route gewijzigd, er wordt niet via het bedrijvenpark “De President” gereden, maar
volgens dezelfde route als zoals hiervoor bij lijn 162 is toegelicht.
Deze lijn gaat als vraag gestuurd OV-systeem rijden tussen Buitenkaag, Abbenes
en Nieuw-Vennep Station overdag, ook op zondag

Lijn 165 = Amstelveen Westwijk – Amstelveen Busstation (Basisnetlijn,10.8 of 13m voertuig)
•

Dit is een nieuwe lijn die Connexxion noodzakelijk acht omdat er een aantal
halten in Westwijk geen bediening meer hadden met het opheffen van halten
op lijn 172 (zie lijn 357) en lijn 199. Deze lijn is een doelgroeplijn die op
werkdagen en zaterdag rijdt na 9:00 uur om vooral de kwetsbare doelgroepen
een kortere loopafstand aan te bieden.

Lijn 166 = Amstelveen Busstation – Julianapark

(Basisnetlijn, 13m voertuig)

Deze lijn vervangt (deels) lijn 149 die tussen
Amstelveen Busstation en Julianapark rijdt. Lijn
166 rijdt een kleinere eenzijdige lus dan de huidige
lijn 149, waardoor het Raadhuis niet aangedaan
wordt.
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Lijn 167 = Amstelveen Busstation – Kronenburg
•

Deze lijn vervangt (deels)
lijn 487 die tussen
Amstelveen Busstation en
Kronenburg rijdt en (deels)
lijn 199 die niet meer rijdt
tussen Amstelveen
Westwijk en Amsterdam
Zuid. In het bijzonder de
Rembrandtweg is de
belangrijkste bestemming
van deze lijn, maar ook het
eindpunt ten westen van
Kronenburg (Saskia van
Uylenburgweg) is bedoeld
om de loopafstanden vanuit dit deel van de wijk te verminderen.

Lijn 169 = Spaarne Gasthuis – Hoofddorp Station
•

(Basisnetlijn, 13m voertuig)

(Ontsluitende lijn, 13m voertuig)

Deze lijn is qua route tot Hoofddorp Station niet veranderd, wel eindigt de lijn
op Hoofddorp Station en rijdt niet meer door naar Schiphol Rijk (zie lijn 341)
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Lijn 171 = Aalsmeer Busstation – Amsterdam Bijlmer ArenA(Ontsluitende lijn, 13m voertuig)
•

Deze lijn is qua route nauwelijks veranderd. Enige verandering is dat in
Amstelveen de route tussen Handweg en Keizer Karelplein uitgewisseld is
met lijn 172 (zie lijn 357). Dit betekent dat lijn 171 via de Keizer Karelweg gaat
rijden. De verdere uitleg wordt bij lijn 357 toegelicht. ’s Avonds en in het
weekend rijdt de lijn niet door naar Amsterdam Bijlmer ArenA. In het bod is
ook sprake van het strekken van lijn 357/358 zodat deze niet meer over het
veilingterrein en de Zwarteweg rijden, lijn 171 neemt dan de functie op de
Zwarteweg over (dit speelt per december 2018 als de nieuwe busbaan op de
N196 gereed is)

Lijn 174 = Uithoorn Meerwijk – Amstelveen Busstation
•

(Ontsluitende lijn, 13m voertuig)

Deze lijn heeft maar
deels gelijkenis met
de huidige lijn 174.
Eigenlijk is het een
heel andere lijn
geworden. De lijn
begint in Uithoorn
Meerwijk omdat lijn
170 (zie lijn 347) dit
niet meer doet. De
lijn rijdt wel door de
wijk Legmeer en via
de Zijdelweg naar
Amstelveen, dat is
de hoofdreden om
het lijnnummer 174
te blijven gebruiken.
Daarna rijdt de lijn
via de route van lijn
199 naar Amstelveen
busstation.
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Lijn 146 rijdt niet meer en deze lijn kan binnen Amstelveen als alternatief
gezien worden. Op halte Ouderkerkerlaan kan dan overgestapt worden op de
R-net lijn naar Bijlmer. Voor reizigers uit Uithoorn is het alternatief voor lijn
146, lijn 347 die vanwege minder halten en hogere frequenties sneller en
vaker naar Amstelveen Busstation rijdt waar een snelle overstap mogelijk is
op R-net lijnen naar Amsterdam Bijlmer ArenA

Lijn 180 = Knooppunt Zuid – P30/Knp Zuidwest
•

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Nieuwe ringlijn die volledig op het Schiphol terrein blijft
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Lijn 181 = Knooppunt Noord – Knooppunt Zuid
•

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Nieuwe ringlijn die volledig op het Schiphol terrein blijft

Lijn 185 = Schiphol Airport – Justitieel Complex
• Deze lijn is niet veranderd

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Lijn 186 = Amstelveen Busstation – Schiphol Airport
• Deze lijn is niet veranderd

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)
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Lijn 187 = Schiphol Airport – Schiphol Rijk
•

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Deze lijn is qua route ingekort, de lijn rijdt alleen tussen Schiphol Airport en
Schiphol Rijk Douglassingel
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Lijn 190 = Knooppunt Noord – P30/Knp Zuidwest
•

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Deze lijn is gelijk aan de huidige lijn 190 met dien verstande dat deze
doorgetrokken is van P40 naar Knooppunt Noord v.v. zodat ook P5 volwaardig
qua frequentie is aangesloten op Schiphol Airport.

Lijn 191 = Schiphol Airport – Schiphol Zuidoost
• De route van deze lijn is niet veranderd

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Lijn 194 = Amsterdam Aker – Schiphol Airport

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

•

De lijn rijdt rechtstreeks van
Amsterdam de Aker naar Schiphol en niet via
Badhoevedorp (zie lijn 195)
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Lijn 195 = Amsterdam Lelylaan – Schiphol Airport

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Deze lijn is in feite de huidige korte lijn 145 naar Badhoevedorp Prins Mauritslaan,
maar dan doorgetrokken via de Amsterdamse Baan, Schipholweg en halte
Badhoevedorp Oost naar Schiphol Knooppunt Noord en Schiphol Airport

Lijn 198 = Aalsmeer Busstation – Schiphol Airport
•
•

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Deze lijn is qua route niet veranderd
Deze lijn rijdt zolang Knooppunt Zuid niet gereed is, daarna niet meer omdat
de functie door lijn 340 wordt overgenomen 8x per uur overdag met een
overstap op Knooppunt Zuid op de ringlijn Schiphol die eveneens 8x per uur
rijdt overdag.
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Lijn 199 = Amstelveen Westwijk – Schiphol Airport
•

Deze lijn is qua route ingekort. Het traject Westwijkplein – Amsterdam Zuid
wordt niet meer met lijn 199 gereden (zie lijn 167 en 174)

Lijn 242 = Mijdrecht – Amsterdam Zuid (tot 22/7)
•

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

(R-net, 18m ZE voertuig)

Deze lijn is qua route ingekort. In Mijdrecht eindigt de lijn bij de halte
Rondweg. Er wordt geen ontsluitingsfunctie binnen Mijdrecht en Wilnis
verzorgd
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Lijn 255 = Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA
•

(nader te bepalen voertuig)

Deze lijn is nieuw. Het is een snellijn die in de spitsuren rijdt in 2 richtingen.
Deze lijn rijdt na de laatste halte in Haarlem (Burg. Reinaldapark) rechtstreeks
via de rijkswegen naar Amsterdam Holterbergweg en Amsterdam Bijlmer
ArenA Busstation.

Lijn 287 = Schiphol Airport – Schiphol Rijk
(Schipholnet, 18m ZE voertuig)
• Deze lijn is qua route niet veranderd, wel is halte P30 toegevoegd
Lijn 300 = Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA
•

(R-net, 21m voertuig)

Deze lijn heeft een kleine routewijziging ondergaan. Er heeft een uitwisseling
plaatsgevonden met lijn 356. Lijn 300 rijdt weer via de Oranjebaan (zie lijn
356)
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Lijn 340 = Haarlem Station – Mijdrecht Rondweg
•

•

(R-net, 13m voertuig)

Deze lijn is qua route
niet veranderd, maar
wel langer geworden,
want de lijn rijdt door
naar c.q. begint in
Mijdrecht, waarbij na
Uithoorn Busstation
alleen nog de halten
Stationsweg en
Dukaton worden
aangedaan.
Als Knooppunt Zuid
gereed is, gaat deze lijn daar aansluiten op de Ringlijn Schiphol (lijn 180/181),
waardoor 8x per uur een verbinding ontstaat tussen alle woonplaatsen waar
lijn 340 doorheen rijdt en Schiphol Rijk. Ook gaat deze lijn dan via het nieuwe
Busstation Zwarteweg te Aalsmeer en de busbaan op de N196, het dorp
Aalsmeer wordt dan via nieuwe centraal gelegen halten bediend.

Lijn 341 = Spaarne Gasthuis – Amsterdam Zuid

(R-net, 13m voertuig)

•

Deze lijn bestaat uit een combinatie van 2 bestaande lijnen, namelijk lijn 168
tussen Spaarne Gasthuis en Hoofddorp Station en lijn 310 tussen Hoofddorp
Station en Amsterdam Zuid.
o Lijn 341 heeft een veel hogere frequentie dan lijn 168 (8x per uur op
werkdagen overdag in plaats van 4x per uur), waardoor deze lijn R-net
waardig is geworden en de halteafstanden groter zijn geworden. Het
aantal halten is daarmee ruim gehalveerd, de route is korter en
daardoor is de lijn veel sneller geworden.

o

Het traject dat nu nog rijdt onder lijnnummer 310 is iets aangepast omdat lijn
168 beneden halteert op Hoofddorp Station en omdat lijn 341 op
P30/Knooppunt Zuidwest aansluiting gaat geven op de Ringlijn van Schiphol

(lijn 180/181), zodat reizigers uit Hoofddorp 8x per uur een verbinding via 1
overstap hebben met Schiphol Rijk. Dit is het alternatief voor lijn 169 die op dit
moment nog 2x per uur doorrijdt naar Schiphol Rijk (Beechavenue).
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o

Als Knooppunt Zuid in gebruik genomen wordt, gaat lijn 340 deze functie
overnemen en kan wellicht lijn 341 via de Abdijtunnel gaan rijden als dit vanuit
de veiligheidseisen toelaatbaar is/wordt, zodat de reistijd naar Schiphol Airport
nog korter wordt.

Lijn 342 = Uithoorn Busstation – Schiphol Airport
•

(R-net, 18m ZE voertuig)

Dit is een nieuwe lijn. De lijn rijdt niet via het dorp Aalsmeer, maar via de
N196. Voordeel is dat vele ritten van deze lijn gekoppeld zijn op Uithoorn
Busstation aan lijn 347, waardoor reizigers uit Amstelveen Zuid en Uithoorn
Noord een rechtstreekse verbinding met Schiphol krijgen.
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Lijn 346 = Haarlem Station – Amsterdam Zuid
•

(R-net, dubbeldekker voertuig)

Deze lijn is qua route niet
veranderd, wel bestaat de
kans dat deze lijn, die met
dubbeldekkers gereden gaat
worden bij de onderdoorgang
VU met het verkeer gaat mee
rijden waardoor halte
Medisch Centrum VU op een
andere wijze bediend wordt.

Lijn 347 = Uithoorn – Amsterdam Centrum

(R-net, 18m ZE voertuig)

Deze lijn is qua route niet veranderd, wel begint de lijn op Uithoorn Busstation en niet
in de Meerwijk (zie lijn 174). Ook zijn
er minder halten omdat deze lijn de
R-net status krijgt. Voordeel is dat
vele ritten van deze lijn gekoppeld
zijn op Uithoorn Busstation aan lijn
342 naar Schiphol Airport, waardoor
reizigers uit Amstelveen Zuid en
Uithoorn Noord een rechtstreekse
verbinding met Schiphol krijgen. Na
22 juli 2018, als de Noord Zuidlijn
operationeel is, wordt deze lijn
ingekort tot Amsterdam
Elandsgracht en wordt er dus niet
meer naar Amsterdam CS gereden.

Lijn 348 = Mijdrecht/Uithoorn – A’dam Zuid (na 22/7/2018) (R-net, 18m ZE voertuig)
•

Deze lijn is gelijk aan 242 maar krijgt na invoering van de Noord Zuidlijn
(planning 22 juli 2018) dit lijnnummer omdat de lijn R-net waardig is geworden.
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Lijn 356 = Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA
•

Deze lijn heeft een kleine routewijziging ondergaan. Er heeft een uitwisseling
plaatsgevonden met lijn 300. Lijn 356 gaat via de Laan van Langerhuize rijden
(zie lijn 300)

Lijn 357 = Kudelstaart/Aalsmeer – Amsterdam Centrum
•

(R-net, 18m voertuig)

(R-net, 13m voertuig)

Deze lijn is qua route nauwelijks veranderd. Enige verandering is dat in Amstelveen
de route tussen Handweg en Keizer Karelplein uitgewisseld is met lijn 171.
Dit betekent dat lijn 172 via de Sportlaan gaat rijden. Reden is dat de bundel met lijn
347 veel zuidelijker kan worden in gezet, waardoor de aantrekkingskracht van deze
bundel verder kan toenemen.
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Na 22 juli 2018, als de Noord Zuidlijn operationeel is, wordt deze lijn ingekort tot Amsterdam
Elandsgracht en wordt er dus niet meer naar Amsterdam CS gereden. In het bod is ook
sprake van het strekken van deze lijn zodat deze niet meer over het veilingterrein en de
Zwarteweg rijden, lijn 171 neemt dan de functie op de Zwarteweg over. Dit speelt per
december 2018 als de nieuwe busbaan op de N196 gereed is, op dat moment wordt, ten
behoeve van een snelle verbinding met Amsterdam, rechtstreeks vanuit Kudelstaart naar het
nieuwe busstation Aalsmeer Zwarteweg gereden en niet meer via de wijk Hornmeer.

Lijn 358 = Kudelstaart/Aalsmeer –A’dam Zuid (na 22/7/2018) (R-net, 13m voertuig)
•

Deze lijn is nieuw en gaat rijden na invoering van de Noord Zuidlijn (planning
22 juli 2018). De lijn heeft tussen Kudelstaart/Aalsmeer en Amstelveen
Busstation dezelfde route als lijn 357. Tussen Amstelveen Busstation en
Amsterdam Zuid heeft de lijn dezelfde route als lijn 242/348. In het bod is ook
sprake van het strekken van deze lijn zodat deze niet meer over het
veilingterrein en de Zwarteweg rijden, lijn 171 neemt dan de functie op de
Zwarteweg over (dit speelt per december 2018 als de nieuwe busbaan op de
N196 gereed is)

Lijn 397 = Nieuw Vennep – Amsterdam Centrum
•

(R-net, 18m voertuig)

Deze lijn is opgebouwd uit 2 lijnen. De huidige lijn 310 tussen Nieuw-Vennep
en Schiphol Airport en de huidige lijn 197 tussen Schiphol Airport en
Amsterdam Elandsgracht.
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Lijn N30 = Haarlem – Bijlmer-ArenA
(R-net, 21m voertuig)
• Deze route van deze lijn is niet veranderd.
Lijn N42 = Nachtlijn Uithoorn – Airport
•

Dit is de nachtlijn behorend bij lijn 342. Route is volledig gelijk aan lijn 342.
Voordeel is dat deze lijn gekoppeld is op Uithoorn Busstation aan lijn 347,
waardoor reizigers uit Amstelveen Zuid en Uithoorn Noord een rechtstreekse
verbinding met Schiphol krijgen.

Lijn N47 = Nachtlijn Uithoorn – Amsterdam CS
•

(R-net, 18m ZE voertuig)

(R-net, 18m ZE voertuig)

Dit is de nachtlijn behorend bij
lijn 347. Route is volledig gelijk
aan lijn 347, met dien verstande
dat deze lijn wel naar
Amsterdam CS rijdt. Ook na
opening Noord Zuidlijn omdat de
metro ’s nachts niet rijdt.

Lijn N57 = Nachtlijn Aalsmeer – Amsterdam CS
(R-net, 13m voertuig)
•

Dit is de nachtlijn behorend bij
lijn 357. Route is volledig gelijk
aan lijn 357, met dien verstande
dat deze lijn wel naar
Amsterdam CS rijdt. Ook na
opening Noord Zuidlijn omdat de
metro ’s nachts niet rijdt.

23

Lijn N90 = Knooppunt Noord – P30/Knooppunt ZW
•

Dit is de nachtlijn behorend bij lijn 190. Route is volledig gelijk aan lijn 190.

Lijn N95 = Amsterdam Lelylaan – Schiphol Airport
•

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

(Schipholnet, 18m ZE voertuig)

Dit is de nachtlijn behorend bij lijn 195. Route is volledig gelijk aan lijn 195.
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Lijn N97 = Nieuw Vennep – Amsterdam CS
•

(R-net, 18m voertuig)

Dit is de nachtlijn behorend bij lijn 397. Route is volledig gelijk aan lijn 397,
met dien verstande dat deze lijn wel naar Amsterdam CS rijdt. Ook na opening
Noord Zuidlijn omdat de metro ’s nachts niet rijdt.
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Lijn 401 = Bennebroek – Hoofddorp Station
(Buurtbus)
• De route van deze lijn is niet veranderd
Lijn 612 = Abcoude – Amstelveen
(Ontsluitende lijn (scholieren))
• De route van deze lijn is niet veranderd
Lijn 661 = Zwanenburg – Hoofddorp Station
(Ontsluitende lijn (scholieren))
• Deze lijn rijdt vanuit Zwanenburg Kinheim snel via de Troelstralaan en
Boesingheliede en Lijnden, via de Hoofdvaart naar Kaj Munk College en
Hoofddorp Centrum en Station.
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2. Lijnen en halten die niet meer terugkomen in 2018
Zoals in de voetnoot onder het lijnnummer voorstel staat, zijn er ook lijnen en halten die in
2018 niet meer terugkomen. Deels zijn de alternatieven al genoemd bij de lijnbeschrijvingen
hierboven. Om volledig te zijn, lichten we de lijnen die niet meer terugkomen en de geboden
alternatieven hieronder toe.

Lijn 145 = Hoofddorp Station – Amsterdam Lelylaan
• Hoofddorp – Amsterdam
o In 2018 gaat Hoofddorp met hoogfrequent R-net (341, 397) via
Schiphol rechtstreeks naar Amsterdam reizen. Lijn 397 rijdt naar
Amsterdam Centrum en lijn 341 naar Amsterdam Zuid. Hoofddorp
verliest haar verbinding met Lelylaan, dat is in principe geen
bestemming op zich maar een minder gewenste overstap op weg naar
Amsterdam. De rechtstreekse verbinding met Amsterdam door lijn 341
en 397 zullen daarom als een grote verbetering gezien worden, want
het is rechtstreeks en als er al sprake is van een overstap, dan wordt
deze beter gewaardeerd op Hoofddorp Station (lijn 341 op 397) of op
Amsterdam Zuid (lijn 341 op de Noord-Zuidlijn) omdat de frequentie
veel hoger is dan op de Lelylaan en omdat de sociale veiligheid op
beide overstapstations als heel veel beter ervaren wordt c.q. gaat
worden. Het zal ertoe gaan leiden dat lijn 145 nog minder gebruikt zal
gaat worden, om die reden is lijn 145 niet meer geboden.
•

Hoofddorp - Badhoevedorp
o Juist omdat in 2018 Hoofddorp met hoogfrequent R-net (341, 397) via
Schiphol gaat reizen, ontstaan er hoogfrequenter
overstapmogelijkheden op Knooppunt Noord. Hier wordt 4x per uur
een aansluiting gegeven op lijn 192/194/356 naar Badhoevedorp Oost,
waarvan lijn 192 2x per uur via Badhoevedorp Centrum en de andere
wijken rijdt. Deze opzet met R-net en overstap is het alternatief voor de
vervallen lijn 145 tussen Hoofddorp en Badhoevedorp.

•

Badhoevedorp – Amsterdam Lelylaan
o Juist ook vanwege de hoogfrequente rechtstreekse R-net lijnen tussen
Hoofddorp en Amsterdam heeft Amsterdam Lelylaan als
overstapstation veel minder functie gekregen, door de hoge frequentie
en het rechtstreeks rijden kan dat zomaar een halvering van het aantal
reizigers betekenen. Lijn 192 is voor lijn 145 in de plaats gekomen,
deze lijn rijdt 2x per uur op alle dagen en niet 4x per uur zoals lijn 145
doet. Gezien de verwachte halvering van de reizigersstroom is 2 x per
uur voldoende. Lijn 192 rijdt ook in de nacht omdat Badhoevedorp met
meer dan 10.000 inwoners volgens Connexxion rechtstreeks op
Schiphol moet worden aangesloten.

27

Lijn 146 = Uithoorn – Bijlmer
• Zie beschrijving bij lijn 174, 347 en 356
o Lijn 174 is vooral binnen Amstelveen het alternatief
o Lijn 347 is vooral vanuit Uithoorn het alternatief met een overstap op
Amstelveen Busstation op lijn 300 naar Bijlmer
o Lijn 356 is vanuit Amstelveen naar Bijlmer het alternatief als op halte
Ouderkerkerlaan vanuit lijn 174 wordt overgestapt op lijn 356
Lijn 241 = Amsterdam Zuid – Amstelveen Zuid
• Voor deze lijn is het alternatief de Amstelveenlijn (Metro/Sneltram), per bus is
er geen alternatief
Lijn 263 = Rijsenhout – Schiphol Rijk – Hoofddorp Station
• Voor deze lijn is er tot opening Knooppunt Zuid geen alternatief met maximaal
1 overstap. Na opening Knooppunt Zuid is het alternatief AML Flex naar
Hoofddorp Station en overstappen op lijn 340 naar Knooppunt Zuid
Lijn 268 = Hoofddorp Spaarne Gasthuis – Hoofddorp Station
• Voor deze lijn is lijn 341 het alternatief die sneller is dan lijn 168 omdat dit een
R-net is geworden. Voordeel is dat lijn 341 doorrijdt naar Schiphol Airport en
Station Zuid
Lijn 275 = Gaasperplas – FloraHolland *)
• Voor deze lijn is er geen alternatief. Gaasperplas ligt binnen het
concessiegebied van GVB daarom heeft VRA het verzoek gedaan aan
Connexxion om de bediening van Gaasperplas met GVB af te stemmen.
GVB heeft nog geen standpunt ingenomen.
*) Ook op lijn 300 zijn er 2 vroege ochtendritten die op Gaasperplas beginnen,
ook voor deze ritten geldt dat er geen alternatief is en is het verzoek om
bediening bij GVB gelegd op verzoek van VRA
Lijn N74 = Amsterdam CS – Wilnis (nachtlijn)
• Voor deze lijn is de nachtlijn van Syntus via Bijlmer naar Wilnis/Mijdrecht het
alternatief
Lijn N79 = Amsterdam CS – Amstelveen Waardhuizen (nachtlijn)
• Alternatief is de nachtlijn N47 en N57 tot Amstelveen Busstation. Na
Amstelveen busstation is er geen alternatief.
Halten op de lijnen 340, 341, 347, 357 en 397
• Connexxion heeft (delen van de) lijnen van bovengenoemde lijnen
opgewaardeerd naar R-net. Dit betekent dat de halteafstanden groter mogen
worden (800 meter in plaats van 400 meter), waardoor minder halten bediend
hoeven te worden en de lijn substantieel sneller wordt. Minder halten betekent
niet alleen een snellere route, het betekent ook dat er kansen zijn om de route
in te korten (lijn 341). De hogere beschikbaarheid (= hogere frequentie) maakt
de lijn aantrekkelijker, maar vooral de combinatie met het verhogen van de
snelheid is concurrerend als alternatief voor de auto. Hieronder wordt kort
uiteengezet voor welke keuzes de vervoerder komt te staan als halten
aangewezen worden om over te slaan.
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Tussen de op te heffen halten zitten namelijk zeker wel goed gebruikte halten
die op basis van telcijfers niet opgeheven zouden worden. Het gebruiken van
de absolute telcijfers als uitgangpunt ter beoordeling of het gerechtvaardigd is
een halte op te heffen kan er dus toe leiden dat er nauwelijks halten op te
heffen zijn. Uit het oog mag niet verloren worden dat het er om gaat om
beleidskeuzes te maken om een groter doel te dienen, namelijk:
“De concurrentiepositie ten opzichte van de auto te beïnvloeden door
snellere buslijnen (halten opheffen, route verkorten en infrastructurele
versnellingen) in combinatie met hoger frequente buslijnen leidend tot
per saldo structureel meer reizigers”.
Dat laatste is de crux. Voor een succesvolle ombouw van buslijnen naar R-net
is het een voorwaarde dat het verhogen van de frequentie onlosmakelijk
gepaard gaat met het opheffen van halten. Als dit wordt losgekoppeld dan is
er geen halte op te heffen en dan kan het ook dus nooit een goede R-net lijn
worden. Heel belangrijk is dat men zich realiseert dat het opheffen van een
(goede) halte betekent dat reizigers uitwijken naar een andere dichtstbijzijnde
halte. Dat hoeft op dit moment niet de drukste halte te zijn, maar wel een halte
die in balans is met de totale halteverdeling. Deze halte gaat dus veel drukker
worden. Deze discussie speelde in 2015 ook tijdens het verR-netten van
goede buslijnen vanuit Haarlem (de lijnen 340, 346 en 356). Na die verRnetting (en dus ook en juist het opheffen van goede halten), is de
reizigersgroei echt goed op gang gekomen. Alle drie de lijnen zijn juist daarna
heel fors gegroeid.

4. Doorkijk na 2018
Badhoevedorp West
• Connexxion heeft in haar bod ingespeeld op de nog aan te leggen halte
Badhoevedorp West. Als deze halte in gebruik genomen wordt, kan hier aansluiting
gegeven worden tussen de Schipholnetlijnen 192/194 en R-net 356. Hierdoor is er via
een snelle overstap een extra reisrelatie tussen de Aker en Haarlem. Ook hebben de
reizigers in Badhoevedorp die minder goed ter been zijn hiermee met een kortere
voortransporttijd een snellere en goedkopere verbinding naar Haarlem.
Noord/Zuidlijn
• De Noord/Zuidlijn is een grote meerwaarde voor het OV-netwerk in de Metropoolregio
Amsterdam. De systeemsprong in Amstelland-Meerlanden, die we realiseren in 2018
en 2019, wordt versterkt door de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn. De
Noord/Zuidlijn vormt een nieuwe drager van het OV-netwerk, bus en tram worden
optimaal aangesloten. De Noord/Zuidlijn brengt reizigers sneller naar hun
bestemming, rijdt hoogfrequent en biedt meer capaciteit. Met de ingebruikname van
de Noord/Zuidlijn neemt het aandeel bus in het aantal OV-verplaatsingen naar het
centrum van Amsterdam af. Het aandeel verplaatsingen met de metro neemt fors toe.
Ook voor Amstelland-Meerlanden wordt het aantal ritten binnen het centrum van
Amsterdam lager.
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•

Het gaat hierbij om de veranderingen op de verbinding Uithoorn/Aalsmeer –
Amstelveen – Amsterdam. Uitgangspunt is dat, zowel vanuit Uithoorn als Aalsmeer,
50% van de ritten eindigt in het centrum (Elandsgracht) en 50% van de ritten eindigt
op Station Zuid.
• Reizen naar Dam / CS
In het huidige OV-netwerk rijden vrijwel alle ritten vanuit Aalsmeer,
Uithoorn en Amstelveen naar Amsterdam CS. Bij de ingebruikname van
de Noord/Zuidlijn wordt reizen richting Dam en Amsterdam CS sneller
door een overstap op de Noord/Zuidlijn. Reizigers stappen over op Station
Amsterdam Zuid. De streekbussen vanuit Aalsmeer, Uithoorn en
Amstelveen hoeven overdag dus niet meer naar CS te rijden.
•

Reizen naar omgeving Museumplein/Leidseplein
Reizigers die reizen naar de omgeving Museumplein/Leidseplein
profiteren niet van een overstap op de Noord/Zuidlijn. Voor deze reizigers
blijft een rechtstreekse verbinding naar het centrum het meest
aantrekkelijk.

•

Knooppunt Station Amsterdam Zuid wordt belangrijker
Station Amsterdam Zuid wordt bij ingebruikname van de Noord/Zuidlijn
een knooppunt met een veel grotere waarde voor reizigers. Er ontstaan tal
van nieuwe reismogelijkheden en snellere verbindingen. Daarnaast is de
Zuidas een belangrijke bestemming. Dit woon- en werkgebied groeit sterk
in de komende concessieperiode en dit zal veel nieuwe reizigers
aantrekken.

Wijzigingen N196, busstation Zwarteweg en Knooppunt Schiphol Zuid/Rijk (HOVASZ)
• Naar verwachting worden eind 2018 drie belangrijke projecten afgerond. Deze
projecten in de omgeving van Aalsmeer en Schiphol Zuid verbeteren de
concurrentiepositie van het OV (lijn 340, 341, 342, 347, 357, 358). Reizigers reizen
sneller, comfortabeler en overstappen wordt gemakkelijker.
•

Realisatie busbaan Burgemeester Kasteleinweg
Dit project brengt het traject Schiphol Zuid/Rijk – Aalsmeer – Uithoorn op het
niveau van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De bereikbaarheid van
Aalsmeer en de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en Schiphol
Logistics Park verbeteren.
Het project betekent voor het OV de aanleg van een busbaan op de
N196 door Aalsmeer. Het tracé loopt van de kruising met de
Fokkerweg aan de zuidzijde van Schiphol tot aan de kruising met de
Poelweg in Uithoorn. Het tracé is 4,6 kilometer lang. Ter hoogte van de
Ophelialaan en Van Cleeffkade worden nieuwe (R-net) bushaltes
gerealiseerd.
Reizigers tussen Mijdrecht, Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol profiteren
van een snellere en meer comfortabele reis (zie lijn 340 en 342).
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•

Realisatie busstation Zwarteweg
Een ander onderdeel van het project HOVASZ is de aanleg van busstation
Aalsmeer, ter hoogte van de Zwarteweg. Dit busstation wordt het nieuwe OVknooppunt in Aalsmeer.
De realisatie van Busstation Zwarteweg biedt reizigers een kortere
route en daarmee een hogere reissnelheid naar Amsterdam en
Kudelstaart (zie lijn 357). Ook wordt de bediening van het
Bloemenveilingterrein efficiënter (171, 357, 358).

•

Realisatie Knooppunt Schiphol Zuid/Rijk
Ook de realisatie van het Knooppunt Schiphol Zuid/Rijk is gerelateerd aan het
HOVASZ-project. Knooppunt Zuid/Rijk wordt aangelegd op de kruising
Fokkerweg – Kruisweg.
In de huidige situatie liggen R-net lijn 340 en de lijnen van het Sternet
nog uit elkaar. Echter, door middel van een dubbele overstaphalte in
de rechteroksel van de kruising (de zogenaamde L-variant) komt daar
verandering in. Het nieuwe knooppunt biedt reizigers een
aantrekkelijke overstap tussen R-net lijn 340 en het Schipholnet.
Dit biedt reizigers vanaf Station Hoofddorp, Uithoorn en Aalsmeer een
snellere reis naar Schiphol Zuid, Rijk en Oost. Het reizen wordt niet
alleen sneller, maar ook veel gemakkelijker door middel van een
hoogfrequente en comfortabele overstaplocatie.

Uithoorn, 3 mei 2017
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Bijlage 1: Lijnennetkaart Amstelland en Meerlanden alle lijnen (dag- en nachtlijnen)
(zie 3x separaat pdf)

Alle lijnen (dag)

R-netlijnen

Nachtlijnen

32

Bijlage 2: Frequentieoverzicht per lijn

Toelichting/disclaimer:
•
•
•
•
•

onder voorbehoud van kleine wijzigingen
op deeltrajecten kunnen afwijkende frequenties voorkomen
de nachtlijnen zijn ondergebracht bij de daglijnen (bijvoorbeeld N30
300)
de volgorde is gebaseerd op lijnnummervolgorde
op alle spits- en R-net lijnen (m.u.v. R-net 342) is sprake van een
vakantiedienstregeling. Deze geldt 8 weken (6 weken in de zomer en 2 weken met de
Kerst). De opzet is vergelijkbaar met de huidige dienstregeling
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