Specifieke wijzigingen nieuwe dienstregeling vanaf 9 december 2012
gemeente Assen
De nieuwe dienstregeling is te vinden op de website qbuzz.nl/gd of kijk voor een reisadvies op maat
op 9292.nl.
Stadsdiensten
Stadsdienst 4 (Marsdijk - station - centrum - Kloosterveen) gaat weer de hele dag rijden, met
verschillende types bussen voor drukke en minder drukke uren. Op zondag gaat lijn 4 weer rijden
tussen 13.00 en 23.00 uur. Tussen Kloosterveen en het station wijzigt de route; in het centrum rijdt
lijn 4 via de Zuidersingel i.p.v. het Kanaal.
In de wijk Peelo gaat lijn 8 (Servicebus) rijden i.p.v. lijn 51. Servicebus lijn 7 neemt een deel van de
route van lijn 8 over.
Assen - Marsdijk - Kloosterveen - Groningen
Qliner 309 (Assen – Groningen) rijdt in Assen via knooppunt Marsdijk naar Kloosterveen. Het
routedeel Kloosterveen - provinciehuis – station vervalt. Voor de bestemmingen langs dit traject kan
men gebruik maken van verschillende streeklijnen. In de kleine vakanties rijdt lijn 309 in de spits een
kwartierdienst.
Assen – Veendam - Winschoten
Op de route Winschoten - Veendam - Bareveld - Gieten - Rolde N33 - Assen gaat weer een
doorgaande bus rijden onder lijnnummer 110. Deze lijn zal tussen Bareveld en Winschoten de route
van huidige lijn 10 volgen en tussen Bareveld en Assen de route van de huidige lijn 303. Zowel in
Winschoten als Veendam sluit de nieuwe lijn aan op de trein. Tussen Winschoten en Veendam vervalt
de laatste rit in beide richtingen.
Streeklijnen
De streeklijnen 50 en 51 (Assen - Groningen) worden gecombineerd tot één lijn 50. Deze lijn rijdt via
de Groningerstraat en Industrieweg rechtstreeks naar het station. Lijn 50 start op zaterdag en zondag
later.
De Sprinter van NS tussen Groningen en Zwolle gaat een halfuurdienst rijden. Daardoor is een
verbetering van de busverbindingen Emmen - Zweeloo - Assen met lijn 22/23 mogelijk. Reizigers uit
Zweeloo kunnen via Westerbork naar Beilen en hebben daar aansluiting op de trein. Lijn 23 rijdt op
maandag t/m zaterdag tussen Beilen en Assen via Hooghalen. In de ochtendspits wordt lijn 23
aangevuld met twee extra ritten. Lijn 23 rijdt niet meer via Zwiggelte.
Lijn 22 rijdt elk uur tussen Zweeloo en Beilen en sluit in Zweeloo aan op lijn 27 van/naar Emmen en
in Beilen op de trein van/naar Assen – Groningen. In de spits wordt deze lijn elk uur uitgebreid met
een extra bus Emmen - Zweeloo - Beilen. Hierdoor ontstaat in de spitsuren een verbinding van elk
half uur tussen Beilen - Westerbork - Zweeloo - Emmen, met in Beilen aansluiting op de trein Assen Groningen.

