Overzicht van de wijzigingen
Wijzigingen metro
De belangrijkste wijzigingen staan hieronder, per lijn:
Algemeen
• Vooralsnog rijdt de weekendmetro niet, waardoor de laatste ritten op vrijdag en
zaterdag gelijk zijn aan die van maandag t/m donderdag en zondag.
Metrolijn D | De Akkers – Rotterdam Centraal
De extra ritten in de spits rijden alleen tussen Slinge en Rotterdam Centraal. Reizigers
kunnen tussen Slinge en De Akkers gebruikmaken van de reguliere ritten van metrolijn D.

Wijzigingen tram
Bij de tram zijn er geen wijzigingen. De frequentieverlagingen die afgelopen november zijn
doorgevoerd blijven gehandhaafd.

Wijzigingen bus
De belangrijkste wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie staan hieronder, per lijn:
Algemeen
• De BOB-bussen rijden vooralsnog niet.
• Bij meerdere buslijnen zijn de vertrektijden vervroegd.
• In Barendrecht wordt de halte Postkantoor hernoemd naar Middenbaan.
Buslijn 30 | Station Alexander – Schollevaar
• In de spits wordt ieder kwartier gereden in plaats van elke tien minuten.
• Op zaterdag wordt elke 20 minuten gereden. Dat was elk kwartier.
Buslijn 31 | Station Alexander – Oostgaarde
• In de ochtendspits wordt elk half uur gereden in plaats van elk kwartier.:
De ritten van 7:54 en 8:24 uur vanaf Alexander vervallen. De rit van 7:38 uur vanaf
De Terp vervalt ook.
• Op zondag wordt elk uur gereden, dat was elk half uur.
Buslijn 32 | Overschie – Station Zuid
• In de ochtendspits wordt elke tien minuten gereden in plaats van elke 8 minuten.
• Na 20:00 uur wordt elk half uur gereden. Dat was elke 20 minuten.
Buslijn 33 | Centraal Station – Vliegveld Rotterdam The Hague Airport – Meijersplein
• Na 20:00 uur wordt elk half uur gereden in plaats van elk kwartier.
• Op zaterdag en zondag wordt de helft van de ritten ingekort tot Overschie.
Buslijn 35 | Station Alexander – Melanchthonweg
• Rijdt na 20:00 uur elk uur in plaats van elk half uur.
• Op zondag wordt elk uur gereden in plaats van elk half uur.
Buslijn 36 | Station Alexander – Kralingse Zoom

•

Op zaterdag wordt elke 20 minuten gereden. Dat was elk kwartier.

Buslijn 38 | Station Schiedam – Crooswijk
• In de spits wordt tussen CS en Schiedam iedere 10 minuten gereden. Dat was iedere
7,5 minuut.
• In de spits wordt elke 20 minuten gereden tussen CS en Crooswijk gereden in plaats
van elk kwartier.
• Tijdens vakanties en op zaterdag wordt tussen CS en Crooswijk elk half uur gereden
in plaats van elk kwartier.
• Na 20:00 uur vervallen de korte ritten tussen CS en Schiedam. Er blijft op dat traject
elk half uur een bus rijden in plaats van elk kwartier.
Buslijn 40 | Centraal Station – Delft
• Overdag wordt elk half uur gereden, in plaats van elke 20 minuten.
Buslijn 42 | Marconiplein – Bedrijvenpark Rotterdam Noordwest
• Gaat in de ochtendspits elke tien minuten rijden in plaats van elke 8 minuten.
Buslijn 44 | Centraal Station – Zuidplein
• In de ochtendspits wordt elke tien minuten gereden in plaats van elke 8 minuten.
• Na 20:00 uur wordt elk half uur gereden. Dat was elke 20 minuten.
Buslijn 51 | Station Schiedam – Woudhoek
• Bij het eindpunt in Spaland (Harreweg) gaan de bussen van buslijn 51 over in buslijn
53 richting Schiedam Centrum via ‘s Gravenland.
Buslijn 53 | Station Schiedam – Woudhoek
• Gaat in de ochtendspits elk half uur rijden in plaats van elke 20 minuten.
• Bij het eindpunt in Spaland (Harreweg) gaan de bussen van lijn 53 één keer per uur
over in buslijn 51 richting Schiedam Centrum via Groenoord.
Buslijn 54 | Station Schiedam – De Gorzen
• Gaat in de spits elk half uur rijden in plaats van elke 20 minuten.
Buslijn 56 | Vlaardingen West – Holy-Noord
• Op zaterdag en zondag wordt elk half uur gereden. Op zaterdag was dit elke 20
minuten en op zondag was dit elk kwartier.
Buslijn 61 | Hoogvliet Metro – Oudeland | NIEUW
• Dit is het nieuwe lijnnummer voor de ritten van buslijn 78 die vanaf metrostation
Hoogvliet via Oudeland rijden.
• De frequentie blijft gelijk aan de huidige ritten.
Buslijn 62 | Hoogvliet Metro – Westpunt | NIEUW
• Dit is het nieuwe busnummer voor de ritten van buslijn 78 die vanaf metrostation
Hoogvliet via Westpunt rijden.
• De frequentie blijft gelijk aan de huidige ritten.
Buslijn 63 | Hoogvliet Metro – Zalmplaat | NIEUW

•
•
•
•

Dit is een nieuwe buslijn voor de route van buslijn 80, met enkele wijzigingen.
Buslijn 63 en 64 rijden beide een zogeheten lus vanaf metrostation Hoogvliet via
Zalmplaat, Binnenban, weer terug naar metrostation Hoogvliet.
De hele route in Boomgaardshoek vervalt.
De korte ritten die tot 7:13 uur, na 19:38 uur en op zondag via een kleine ronde door
Zalmplaat rijden, blijven rijden met lijnnummer 63.

Buslijn 64 | Hoogvliet Metro – Meeuwenplaat | NIEUW
• Dit is een nieuwe buslijn voor de route van buslijn 80, met enkele wijzigingen.
• De zogeheten lus door de Boomgaardshoek vervalt. De bus gaat doorrijden vanaf de
Binnenban via de Laning naar metrostation Hoogvliet.
• Er zijn vervallen haltes en er komen een aantal nieuwe haltes voor terug.
Buslijn 65 | Poortugaal Metro – Overhoeken | NIEUW
• Dit is een nieuwe buslijn en rijdt, in plaats van buslijn 79, naar Overhoeken.
• In de ochtend is de route via metrostation Rhoon (boven) naar Overhoeken en terug
via de Groene Kruisweg rechtstreeks naar Poortugaal.
• In de middag is de route via metrostation Poortugaal via de Groene Kruisweg
rechtstreeks naar Overhoeken en terug via metrostation Rhoon (boven).
Buslijn 66 | Zuidplein – Feijenoord
• In de spitsuren wordt elke tien minuten gereden in plaats van elke 6 minuten.
• Na 20:00 uur wordt elk half uur gereden in plaats van elke 20 minuten.
• Op zondag wordt elke 20 minuten gereden. Dat was elk kwartier.
Buslijn 67 | Zuidplein – Pendrecht
• Deze lijn rijdt alleen op werkdagen in de ochtend- en middagspits, ieder half uur. Dat
was elk kwartier.
• Overdag en in het weekend wordt de lijn opgeheven. Reizigers kunnen gebruikmaken
van buslijn 70, 68 of 567 STOPenGO Charlois.
Buslijn 68 | Zuidplein – Heijplaat
• De rit om 8:00 uur vanaf het Zuidplein vervalt. Reizigers kunnen gebruikmaken van
één van de andere ritten van buslijn 68.
• De rit om 8:25 uur vanaf de RDM Campus vervalt. Reizigers kunnen gebruikmaken
van één van de andere ritten van buslijn 68.
• In de middagspits wordt niet meer iedere 7,5 minuut gereden, maar elke 10 minuten.
• Op zaterdagmiddag wordt de frequentie verhoogd naar elke 20 minuten.
• Op zondagochtend en -avond rijdt de bus elk half uur in plaats van elk uur.
Buslijn 69 | Zuidplein – Pernis
• De rit om 7:47 uur vanaf Pernis vervalt. Reizigers kunnen gebruikmaken van één van
de andere ritten van buslijn 69.
• De bus rijdt niet meer via de Oldegaarde, maar langs Slinge en stopt bij halte
Sonneburgh, omdat buslijn 74 vervalt.
Buslijn 70 | Charlois – Keizerswaard
• In de ochtendspits wordt iedere 7,5 minuut gereden. Dat was elke zes minuten.

Buslijn 72 | Zuidplein – Sluisjesdijk
• De rit van 14:37 uur vanaf de Willem Egmondstraat vervalt. Reizigers kunnen
gebruikmaken van één van de andere ritten van buslijn 72.
Buslijn 74 | Zuidplein – Charlois
• Deze buslijn vervalt. Reizigers kunnen gebruikmaken van buslijn 567 STOPenGO
Charlois of buslijn 69 vanaf halte Sonneburgh.
Buslijn 76 | Zuidplein – Keizerswaard
• Na 20:00 uur wordt elk half uur gereden in plaats van elke 20 minuten.
• Op zondag wordt iedere twintig minuten gereden in plaats van elk kwartier.
Buslijn 78 | Hoogvliet Metro – Westpunt – Oudeland – Hoogvliet Metro
• Deze buslijn vervalt en wordt vervangen door buslijnen 61 en 62 met behoud van de
huidige frequentie.
Buslijn 79 | Poortugaal Metro – Kijvelanden
• Rijdt alleen tussen metrostation Poortugaal en Kijvelanden. De route naar
Overhoeken wordt gereden door de nieuwe buslijn 65.
Buslijn 80 | Hoogvliet Centrum – Hoogvliet Metro
• Deze buslijn vervalt en wordt vervangen door buslijnen 63 en 64, met behoud van de
huidige frequentie.
Buslijn 82 | Zuidplein – Portland
• Gaat in de spits elk half uur rijden. Dat was ieder kwartier.
Buslijn 83 | Kralingse Zoom – Keizerswaard
• Vervalt in de ochtendspits. Reizigers kunnen gebruikmaken van buslijn 183 of 283.
Buslijn 84 | Zuidplein – Barendrecht
• Gaat in de spits elk kwartier rijden. Dat was elke 10 minuten.
• Rijdt in de ochtend naar Zuidplein en in de middag naar Barendrecht, dat blijft
ongewijzigd.
• Op zaterdag wordt elke 20 minuten gereden in plaats van ieder kwartier
Buslijn 96 | Capelsebrug – Stormpolder
• De rit van 8:57 uur vanaf de Capelsebrug wordt ingekort tot de halte Waterbus.
Buslijn 97 | Capelsebrug – Krimpen a/d IJssel
• In de ochtendspits wordt elke tien minuten gereden in plaats van elke zes minuten.
• In de middagspits wordt elk kwartier gereden in plaats van elke 10 minuten.
• Op zaterdag wordt elke 20 minuten gereden. Dat was elk kwartier.
Buslijn 98 | Capelsebrug – Krimpen a/d IJssel
• In de ochtendspits wordt elke tien minuten gereden, niet meer elke 8 minuten.
• Op zaterdag wordt elke 20 minuten gereden. Dat was elk kwartier.
Buslijn 127 | Vijfsluizen – Vlaardingen Oost

•

Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruikmaken van buslijn 126.

Buslijn 140 | Kralingse Zoom – Slikkerveer
• Gaat in de ochtendspits elk half uur rijden in plaats van elk kwartier:
de ritten die vertrekken om 6:45, 7:18, 7:47 en 8:18 uur vanaf halte Politiebureau
vervallen.
Buslijn 144 | Zuidplein – Ridderkerk
• Gaat in de spits elk kwartier rijden. Dat was elke 10 minuten.
• Op werkdagen en zondag wordt de rit met vertrektijd van 0:03 uur vanaf halte
Sporthal Drievliet ingekort tot de halte Spinozastraat (in plaats van Zuidplein).
Buslijn 146 | Zuidplein – Ridderkerk
• Gaat in de spitsuren elk kwartier rijden. Dat was elke 10 minuten.
• Op werkdagen en zondag vervalt de rit met vertrektijd van 23:41 uur van Drievliet
naar Zuidplein.
• De rit van 0:14 uur vanaf Zuidplein vervalt op werkdagen en zondag.
Buslijn 156 | Vlaardingen West – Holy-Noord
• Gaat op zaterdag elk half uur rijden in plaats van elke 20 minuten.
Buslijn 170 | Rodenrijs – Zoetermeer
• Gaat op zaterdag elk half uur rijden in plaats van elke 20 minuten.
• De haltes Houtsingel en Fonteinbos in Zoetermeer vervallen. Reizigers kunnen
gebruikmaken van EBS-buslijn 71.
Buslijn 173 | Rodenrijs – Station Lansingerland
• Gaat op zaterdag elk half uur rijden in plaats van elke 20 minuten.
• De haltes Hoekeindseweg en Hoekeindsebrug vervalllen.
Buslijn 174 | Station Noord – Delft
• Op zaterdag rijdt deze buslijn elk uur. Dat was elk half uur.
Buslijn 187 | Zuidplein – Rijsoord
• De ritten van 9:01 uur en 14:45 uur vervallen.
• De route wordt doorgetrokken naar Nieuw-Reijerwaard
Buslijn 245 | Kralingse Zoom – Ridderkerk
• Rijdt een aangepaste route door Ridderkerk
• Vanaf halte De Riederborgh rijdt de bus via de route van buslijn 146 naar Sporthal
Drievliet. Vanaf daar rijdt deze buslijn de gebruikelijke route naar Kralingse Zoom.
• Op werkdagen tussen 12:00 en 14:00 uur gaat er ieder half uur een bus rijden.
• In de spits rijdt de bus elke 20 minuten. Dat was elk kwartier.
Buslijn 283 | Zuidplein – Barendrecht – Kralingse Zoom
• Rijdt in Barendrecht niet meer via de halte Muziekplein, maar via de route van buslijn
183 langs de Zichtwei en treinstation Barendrecht.
Buslijn 567 | STOPenGO Charlois

•

STOPenGO wordt als kleinschalige, flexibel vervoer ingezet in plaats van buslijn 74
en voor buslijn 67 in de daluren. Hiermee kunnen reizigers van/naar metrostation
Slinge reizen, van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Vertrektijd vanaf
Slinge is ieder half uur.

Buslijn 601 | Barendrecht – Ridderkerk
• Deze buslijn vervalt. Reizigers kunnen gebruikmaken van de nieuwe buslijnen 608 en
609.
o Buslijn 608: Barendrecht Middenbaan – Ridderkerk Olmenlaan
o Buslijn 609: Barendrecht Station – Ridderkerk De Schans
Buslijn 602 | Poortugaal – Rhoon – Portland
• Deze buslijn krijgt een nieuwe route in Rhoon.
Buslijn 603 | Barendrecht – Carnisselande
• Deze buslijn krijgt een nieuwe route.
Buslijn 604 | Barendrecht – Vrouwenpolder
• Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruikmaken van buslijn 283.
Buslijn 608 | Barendrecht – Ridderkerk | NIEUW
• Dit is een nieuwe buslijn voor de ritten van buslijn 601 die tussen Barendrecht
Middenbaan en Ridderkerk Olmenlaan rijden.
• Tussen beide haltes Wapen van Rijsoord komt de nieuwe halte Ds. Allendorpstraat.
• De vertrektijden en frequentie blijven hetzelfde als buslijn 601.
Buslijn 609 | Barendrecht – Slikkerveer | NIEUW
• Dit is een nieuwe buslijn voor de ritten van buslijn 601 die tussen Barendrecht Station
en Ridderkerk De Schans rijden.
• Tussen beide haltes Wapen van Rijsoord komt de nieuwe halte Ds. Allendorpstraat.
• De vertrektijden en frequentie is hetzelfde als buslijn 601.

