
Wijzigingen stadsdienst Apeldoorn 

Bekijk hier welke buslijnen er rijden ten opzichte van de oude buslijnen in Apeldoorn. De dikgedrukte 

buslijnen zijn alle buslijnen die vanaf 13 december 2020 rijden in Apeldoorn stad.  

 

Apeldoorn West 

Lijn 1 Station - Orden via Rijkskantoren vervangt de oude buslijnen 2, 6 en 7. Deze buslijn rijdt 

dezelfde route heen en terug. Dit zorgt voor meer duidelijkheid, een snellere verbinding en meer 

reismogelijkheden. Daarnaast zijn de Rijkskantoren beter bereikbaar.  

Lijn 12 Station - Apenheul vervangt de oude buslijnen 2 en 7. Lijn 12 rijdt langs Orden zuid en de 

Apenheul, dat is waar lijn 1 niet komt. Uit analyse van de oude buslijnen 2 en 7 is gebleken dat weinig 

reizigers uit Berg en Bos gebruik maken van de bus. Om deze reden rijdt de bus niet meer door deze 

wijk en vervallen de haltes: Stephensonstraat, Vonderlaan, Wildernislaan, 2e Beukenlaan, 

Arendsburght en Burg. Rosmalen Nepveulaan. Berg en Bos blijft bereikbaar met haltes op 

loopafstand aan de rand van de wijk voor de buslijnen 1, 12, 102 en 112. Een mogelijkheid voor 

vervoer in of vanuit de wijk Berg en Bos is het OV-vangnet via PlusOV. Na 20.00 uur rijdt 

reserveerRRReis op buslijn 12. Een rit moet vooraf gereserveerd worden.  

 

Apeldoorn Noordwest 

Lijn 13 Station - Kerschoten vervangt de oude buslijn 10. Lijn 13 rijdt niet door de wijk Het Loo. Uit 

analyse van de oude buslijnen is gebleken dat weinig reizigers uit Het Loo gebruik maken van de bus. 

Om deze reden rijdt de bus niet meer door deze wijk en vervallen de haltes: De Jagershuizen, Lippe 

Biesterfeldstraat, Tuinmanslaan en Marechausseekazerne. Het Loo blijft bereikbaar met haltes aan 

de rand van de wijk voor de buslijnen 13, 14, 202 en 204. Een mogelijkheid voor vervoer in of vanuit 

de wijk is het OV-vangnet via PlusOV. Overdag rijdt lijn 13 twee keer per uur. Na 20.00 uur rijdt 

reserveerRRReis op deze buslijn. Een rit moet vooraf gereserveerd worden. 

Lijn 14 Station - Kerschoten vervangt de oude buslijn 11. De inwoners van Kerschoten krijgen met de 

nieuwe buslijnen 13 en 14 een snelle verbinding met het centrum en station. Hierdoor zijn zij sneller 

op hun bestemming. Bij het Fruytier College rijdt lijn 13 door als lijn 14 en lijn 14 als lijn 13. Hierdoor 

zijn er meer reismogelijkheden. Na 20.00 uur en in het weekend rijdt reserveerRRReis op buslijn 14. 

Een rit moet vooraf gereserveerd worden. Buslijn 14 rijdt met reserveerRRReis niet via De Vlijt, 

omdat de meeste bedrijven en scholen dan gesloten zijn.   

Lijn 17 J. Fruytier - Stadhoudersmolen rijdt overdag op werkdagen rechtstreeks vanaf het Fruytier 

College naar Stadhoudersmolen. Buslijn 17 is onderdeel van reserveerRRReis. Een rit moet vooraf 

gereserveerd worden.  

 

Apeldoorn Noordoost 

Lijn 2 Station - Zuidbroek vervangt de oude buslijnen 8, 9 en 17. De nieuwe buslijn rijdt één snelle 

route. De bussen op lijn 2 rijden vaak. Van maandag tot en met zondag rijdt er ieder kwartier een bus 

en in de spits zelfs iedere 10 minuten. Buslijn 2 sluit op het station aan op elke intercity van de NS en 

omgekeerd.  

https://www.plusov.nl/
https://www.plusov.nl/


Apeldoorn Oost 

Lijn 15 Station - Twello. Deze buslijn blijft dezelfde route rijden. De bussen rijden ieder half uur. Na 

20.00 uur en in het weekend rijdt reserveerRRReis op deze buslijn. Een rit moet vooraf gereserveerd 

worden. 

Lijn 16 Station - Woudhuis vervangt de oude buslijn 5. De bussen rijden ieder half uur. Naast buslijn 

16 reizen reizigers via station Osseveld met de trein naar Deventer en Apeldoorn. Buslijn 16 is na 

20.00 uur onderdeel van reserveerRRReis. Een rit moet vooraf gereserveerd worden. De oude buslijn 

16 Station - Berg en Bos vervalt, evenals de haltes: Vonderlaan, Wildernislaan, 2e Beukenlaan, 

Arendsburght, Burg. Rosmalen Nepveulaan, Robijnstraat, Koning Lodewijklaan en Orpheus. 

 

Apeldoorn Zuidoost 

Lijn 3 en 4 Station - De Maten. Voortaan zijn er twee snelle buslijnen die vaak rijden van en naar De 

Maten. Hierdoor zijn reizigers sneller bij hun bestemming en neemt het aantal reismogelijkheden 

toe. Van de oude buslijnen 3 en 4 vervallen de volgende haltes: Waagmeestershoeve, 

Zilversmidhoeve, Pottenbakkersdonk, Marskramersdonk, Burgersveld, Schepenenveld, Griffiersveld, 

Minden, Raadherenveld en Boswachtersveld. Reizigers moeten hierdoor verder lopen naar de 

dichtstbijzijnde halte. 

 

Apeldoorn Zuidwest 

Lijn 10 Station - Malkenschoten vervangt de oude buslijnen 14, 18 en 19. Buslijn 10 rijdt grotendeels 

de route van de oude buslijn 14. Er verdwijnen enkele haltes van de oude route. Op werkdagen rijdt 

de bus tot ongeveer 20.30 uur vier keer per uur. De volgende haltes van de oude route verdwijnen: 

Schaperstraat, Goeman Borgesiusstraat, Treubstraat, Sporthal Zuiderpark, IJsselstraat, Vaart se Rijn, 

Valeriuslaan, Beethovenlaan, Ravenweg, Kraaienweg, Talingweg, Reigersweg, Wulpenlaan, 

Dubbelbeek, Maasstraat.  

Lijn 11 Station - Gelre Ziekenhuis vervangt de oude buslijnen 1, 18 en 19 en heeft een nieuwe route. 

Buslijn 11 rijdt via de Welgelegenbrug en de Marchantstraat. Dat zorgt voor een betere verbinding 

met het Staatsliedenkwartier en Gelre Ziekenhuis. Een alternatief op de Arnhemseweg zijn de 

buslijnen 43 en 91. Buslijn 11 rijdt tot ’s avonds laat vier keer per uur. De verbinding via de oude 

buslijn 12 met Ugchelen vervalt, evenals de haltes: Hezeweg, Ruimzichtlaan, Elleboogweg, 

Hattemseweg, Beeklustweg, Derk Kamphuisweg, Ugchelse Grensweg, De Ugchelse Kei, De Cloese, 

Hoenderloseweg, Heidehof, G.P. Duuringlaan, Hulkestein, Richtersweg. Een mogelijkheid voor 

vervoer in of vanuit Ugchelen is het OV-vangnet via PlusOV.   

 

 

  

https://www.plusov.nl/


Apeldoorn - Zwolle 

Lijn 201, 202, 203 en 204 Apeldoorn - Zwolle. De routes van de buslijnen tussen Apeldoorn en Zwolle 

blijven gelijk. In de ochtend en middag rijden er vaker bussen. In het drukste deel van de 

ochtendspits rijden de buslijnen 201 en 202 voortaan elke tien minuten van Apeldoorn naar Zwolle. 

Tussen Zwolle en Apeldoorn wordt er op buslijn 201 van 14.15 tot 17.15 uur ieder kwartier gereden. 

Hierdoor zijn er op deze momenten meer reismogelijkheden. De eerste ritten op lijn 202 en 203 

starten ‘s ochtends in Epe. Bussen richting Zwolle starten bij de halte Klaarbeek. Bussen richting 

Apeldoorn starten bij de halte centrum. De laatste ritten van de dag eindigen ook in Epe. Buslijn 204 

verandert niet. 

 


