Specifieke wijzigingen nieuwe dienstregeling vanaf 9 december 2012
gemeente Groningen
De nieuwe dienstregeling is te vinden op de website qbuzz.nl/gd of kijk voor een reisadvies op maat
op 9292.nl.
STADSDIENST
De laatste bussen die van station Groningen vertrekken sluiten aan op de laatste treinen die rond 00.15
uur aankomen.
Kardinge - Grote Markt - CS
Door diverse wijzigingen in stads- en streeklijnen gaat in de spits het aantal bussen tussen Kardinge
en Grote Markt CS van minimaal 16 naar minimaal 18 bussen per uur. In de daluren rijden ook meer
bussen door een toename van het aantal streeklijnen.
Spitslijnen
Lijn 9 (Driebond - CS) en 12 (De Weijert - CS) wijzigen in twee nieuwe spitslijnen: lijn 12 (Driebond
- CS - De Weijert) en lijn 13 (Vinkhuizen - CS - De Weijert). In de schoolvakanties rijdt lijn 12 alleen
tussen CS en Driebond en rijdt lijn 13 niet.
Lijn 3
Lewenborg - Grote Markt - CS
Lijn 3 gaat van maandag t/m zaterdag overdag vier keer per uur rijden. In de spits wordt lijn 3 twee tot
vier keer per uur aangevuld met spitslijn 317.
CS - Vinkhuizen
• Lijn 3 gaat van maandag t/m zaterdag overdag vier keer per uur rijden. In de spits wordt lijn 3
twee keer per uur aangevuld met spitslijn 13 tot zes keer per uur.
• Op maandag t/m zaterdag overdag gaat lijn 3 twee keer per uur doorrijden van Vinkhuizen naar
Station Noord, daarom vervalt lijn 7 (Hoendiep - Vinkhuizen - Station Noord). Op Station Noord
is er een goede overstap op lijn 8 richting het UMCG en omgekeerd. Lijn 3 vervalt ’s avonds en
op zondag tussen Vinkhuizen en Station Noord.
Lijn 5
Lijn 5 (Station Noord – Paddepoel – CS – Martini Ziekenhuis – Ter Borch) rijdt niet meer tussen het
Martini Ziekenhuis en Ter Borch.
Lijn 6
Beijum - Grote Markt - CS
Lijn 6 gaat van maandag t/m zaterdag overdag vier keer per uur rijden. In de spits en op
zaterdagmiddag 6 keer per uur.
CS - Hoornsemeer
Lijn 6 gaat van maandag t/m zaterdag overdag vier keer per uur rijden.

Zernike
Zernike - CS
Lijn 15 rijdt op werkdagen 8 x per uur tussen Groningen CS en Zernike, in de spits 12 x per uur.
Zernike - Hoogkerk
Vanaf Zernike rijdt lijn 617 langer door tot 17.55 uur. In Hoogkerk is aansluiting op de lijnen naar
Roden, Leek en Drachten. Hierdoor wordt deze reisroute ook aantrekkelijker voor werknemers vanuit
Zuidwest-Groningen en Drachten.
Lijn 174 (Veendam - Zuidbroek - UMCG - Zernike) De frequentie neemt overdag in de daluren af,
alle ritten na 22.00 u en op zondagochtend vervallen.
Eelde – Groningen
De ochtendspitsritten op lijnen 602 en 653 vervallen. Lijn 2 biedt een alternatief.
STREEKLIJNEN
Richting Emmen
De laatste rit van lijn 73 Groningen - Emmen richting Emmen vertrekt een half uur eerder.
Richting Winsum
Van lijn 65 (Zoutkamp - Winsum - Groningen) vervalt de laatste rit in beide richtingen.
Richting Peize
De spitslijn 86 (Norg - Peize Centrum - P+R Hoogkerk) gaat doorrijden van/naar het station van
Groningen.
Lijn 87 (Roden Busstation - Peize Centrum - P+R Hoogkerk - Martini Ziekenhuis) is een nieuwe lijn
die op werkdagen rijdt, tussen de ochtend- en middagspits.
Richting Leek-Roden, Marum
Lijn 39 (Surhuisterveen - Grootegast - Groningen) rijdt langer door.
Spitslijn 607 (Leek - Roden - Groningen Zuid - Groningen) rijdt vanaf 9 december niet meer. Lijnen
306, 316, 317 en 617 bieden een alternatief voor Groningen CS. Naar het Martini ziekenhuis kan men
vanaf Leek of P+R Hoogkerk met lijnen 85 en 89 reizen
Richting Ten Boer - Delfzijl
Lijn 140 (Delfzijl - Groningen) rijdt langer door.
Lijn 140 rijdt op werkdagen een halfuurdienst tussen Groningen en Garrelsweer. Tussen Garrelsweer
en Delfzijl wordt alleen een halfuurdienst gereden op momenten waarop dat nodig is. In de
ochtendspits blijft de kwartierdienst tussen Appingedam en Groningen behouden. Een deel van de
ritten van lijn 140 zal als lijn 40 via Kardinge gaan rijden.
De vertrektijden lijn 78 en lijn 178 (Appingedam - Siddeburen - Groningen) wijzigen. Deze lijnen
sluiten in Groningen beter aan op de treinen.
Richting Bedum
Spitslijn 161 (Bedum – Groningen) rijdt niet meer vanwege geringe bezetting. De alternatieve
reismogelijkheid is de trein tussen Bedum en Groningen en buslijn 61.

Lijn 61(Bedum - Groningen) rijdt via Kardinge. Reizigers van/naar Groningen Noord kunnen reizen
met de trein Groningen - Bedum.
Richting Hoogezand - Veendam
Lijn 171 rijdt tussen Veendam via Hoogezand naar het centrum van Groningen en in de spits van/naar
Zernike. Op zaterdagmorgen rijdt lijn 171 eens per twee uur.
Lijn 76 rijdt als spitslijn van Veendam via Kiel-Windeweer naar Groningen Station. Tussen KielWindeweer en Groningen biedt lijn 76 in de spits samen met lijn 73 een half uurdienst.
Lijn 174 (Veendam - Zuidbroek - UMCG - Zernike) De frequentie neemt overdag in de daluren af,
alle ritten na 22.00 u en op zondagochtend vervallen.
Richting Haren
Lijn 54 (Onnen - Haren - Groningen) en lijn 659 (Gieten - Groningen) worden gecombineerd tot een
doorgaande lijn Groningen - Haren - Onnen - Gieten (lijn 54). Lijn 54 rijdt in de ochtendspits vanaf
Gieten naar Groningen en in de avondspits van Groningen naar Gieten. In de daluren en op zaterdag
wordt alleen tussen Groningen en Onnen gereden. De kwartierdienst tussen Haren en Groningen via
de Hereweg blijft behouden.
Lijn 50 rijdt ’s avonds na 22.00 uur en op zondagmorgen tot 14.00 uur een uurdienst tussen
Groningen, Haren en de Punt.
Qliners
Qliner 300/305 (Emmen - Groningen) start op werkdagen ’s morgens 45 minuten later, in het
weekend 15 minuten later en heeft ’s avonds haar laatste rit tevens 45 minuten eerder.
Qliner 304/314 Drachten - Groningen
Qliner 314 gaat vaker rijden. In de ochtendspits vanuit Drachten en in de middag- en avondspits
vanuit Groningen rijden Qliner 304 en 314 samen 8x per uur, waarvan lijn 314 elke 10 minuten.
Overdag 4x per uur en ’s avonds en in het weekend 2x per uur.
In Drachten rijdt Qliner 314 alle ritten van/naar Himsterhout. De tijden van lijn 304 wijzigen om
aansluitingen te verbeteren.

