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Bijlage(n) 1 Hoofddorp 

onderwerp Publicatie Vervoerplan 2018 

2 9 MEI 2017 
Geachte heer/mevrouw, 

Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio heeft als opdrachtgever van het openbaar 
vervoer in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden de nieuwe concessie verleend 
aan Connexxion. Deze nieuwe concessie gaat van start in december 2017 en heeft een 
looptijd van 10 jaar. Begin 2017 is gestart met de implementatie van het concessiebesluit. 
Op 9 maart 2017 bent u in een informele bijeenkomst hierover geïnformeerd. 

Op 23 mei 2017 bent u door de Vervoerregio en Connexxion tijdens een 
informatiebijeenkomst nader geïnformeerd over de dienstregelingwijzigingen zoals die in 
het vervoerplan op hoofdlijnen staan beschreven. 

Kenmerken van de nieuwe concessie zijn de uitbreiding van het netwerk voor 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (het "R-net"), de afspraken voor transitie naar zero
emissie vervoer, de invulling van de ketenmobiliteit, de bereikbaarheid van de kleine 
kernen en uitbreiding van het nachtnet. 
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Grote wijzigingen 
Specifiek voor Haarlemmermeer gelden de volgende grote wijzigingen: 

• R-net (algemeen) en nachtbus 
Verhogen van frequentie op lijnen richting Schiphol, inclusief 2x per uur in de 
nacht, vooralle kernen met meer dan 10.000 inwoners. Daarmee krijgen ook 
Badhoevedorp en Nieuw-Vennep 24/7 een busverbinding met de luchthaven. 

• R-net (lijn 310) 
De verbinding Getsewoud - Schiphol Plaza - Amsterdam Zuid wordt omgeklapt 
naar Amsterdam Centrum (Leidseplein) en gaat 24/7 rijden. De lijn wordt 
samengevoegd met de Amsterdam Airport Express en krijgt als lijnnummer 397. 

• Vervallen lijn 145 tussen Badhoevedorp - Hoofddorp 
Reizigers van lijn 145 moeten voortaan omreizen via Schiphol en aldaar 
overstappen. Dit betekent een toename van de reistijd, een overstap en hogere 
reiskosten. 

• R-netlijn 341: 
Lijn 168 (Spaarne Gasthuis - Floriande - Pax - Centrum - Station) wordt 
gekoppeld aan de nieuwe R-netlijn 341 naar Schiphol en Amsterdam Zuid en 
wordt daarmee in Hoofddorp opgewaardeerd tot R-net. Dit betekent weliswaar 
dat ongeveer de helft van de haltes komt te vervallen, en dat de route in 
Floriande wordt ingekort, maar daartegenover staat dat de frequentie op 
werkdagen overdag wordt verhoogd naar 8x per uur. 

• Lijn 169 (Spaarne Gasthuis - Overbos - Toolenburg - Centrum - Station) blijft 
bestaan, maar overdag (buiten spits) in een lagere frequentie dan de huidige. 

• Vervallen scholierenlijnen: 
Op één na vervallen alle A&M-scholierenlijnen in Haarlemmermeer: 

o 261 (Zwanenburg - Hoofddorp): blijft bestaan 
o 145 scholierenrit (Badhoevedorp - Hoofddorp): vervalt 
o 622 (Badhoevedorp - Amstelveen, alleen in de winter): vervalt 
o 164 (verlenging lijn 164 naar Oegstgeest): vervalt 

• Wijzigingen bedieningsperioden ten opzichte van huidige dienstregeling. 
o Zwanenburg: 

• nieuw: zaterdag 
• vervalt: 's avonds 

o Lisserbroek: 
• vervalt: 's avonds en zondag 

• AML Flex 
Voor de woonkernen Buitenkaag, Abbenes en Rijsenhout wordt het 
vraaggestuurde systeem AML Flex geïntroduceerd. In deze kernen rijdt dus geen 
lijnbus meer, maar moet men een rit vooraf aanmelden. Dat kan tot 15 minuten 
voor vertrek, via verschillende methoden: telefoon, app en website. AML Flex rijdt 
maandag t/m zondag overdag. 

In de bijlage vindt u per kern een overzicht van de huidige en toekomstige bediening. 
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Kleine kernen 
In Buitenkaag, Abbenes en Rijsenhout gaat AML Flex rijden, zoals geboden door 
Connexxion. AML Flex rijdt niet 's avonds en niet in de andere kleine kernen. 

Om ook in de andere kernen openbaar vervoer te bieden, onderzoeken wij samen met 
Connexxion en de Vervoerregio of dit systeem in fases uitgebreid kan worden naar de 
avonden en naar de andere kleine kernen waar geen openbaar vervoer rijdt. AML Flex 
zal dan op termijn de huidige MeerOVBus vervangen. 

Proces 
Via de Adviescommissie Amstelland-Meerlanden brengen de vijf gemeentebestuurders 
van de AM-gemeenten hun advies uit over het Vervoerplan 2018 van Connexxion. Dit 
advies wordt gericht aan het DB van de Vervoerregio en verzonden op 7 juni 2017. 

Op 15 juni 2017 vindt besluitvorming over het Vervoerplan 2018 plaats in het DB van de 
Vervoerregio. Vervolgens wordt het vervoerplan door Connexxion verder uitgewerkt tot 
een dienstregeling. Na de zomer zullen grootschalige publiekscampagnes de reizigers 
gaan attenderen op de aankomende wijzigingen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 

dr. Derk Reneman 
wethouder Financiën, Verkeer en Vervoer en Cultuur 
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Bijlage: 

Kleine kern Huidige bediening Toekomstige bediening 
Aalsmeerderbrug Spitsbus Geen bediening 

Abbenes Lijnbus ma-vr overdag 1x per uur, 
scholierenrit 

AML Flex ma-zo overdag 
niet meer naar Sassenheim 
scholierenrit vervalt 

Badhoevedorp R-net, diverse lijnbussen, 
scholierenrit Hoofddorp en 
scholierenwinterlijn 

R-net 
Schipholnet 24/7 
Niet meer naar Hoofddorp 
Scholierenwinterlijn vervalt 

Beinsdorp Arriva Arriva 
Boesingheliede ma-vr, overdag en deel avond 1x 

per uur, scholierenlijn 
ma-za overdag 1x per uur, 
scholierenlijn 

Buitenkaag Lijnbus ma-vr overdag 1x per uur, 
scholierenrit 

AML Flex ma-zo overdag 
niet meer naar Sassenheim 
scholierenrit vervalt 

Burgerveen geen bediening geen bediening 
Cruquius R-net op N201 (2 haltes) 

geen nachtbus 
R-net op N201 (2 haltes) 
geen nachtbus 

Hoofddorp Stadslijnen ma-zo hele dag, 
R-net, 
Nachtnet: 1x p/uur 

Stadslijnen ma-zo hele dag, 
R-net (nieuw: rechtstreeks 
Hoofddorp Centrum - Schiphol 
Plaza), 
Nachtnet: 2x p/uur 

Leimuiderbrug Arriva Arriva 
Lijnden Reguliere bus vanaf Lijnden Oost, 

ma-vr overdag 2x per uur, 
Schipholnet vanaf Lijnden Oost 
ma-zo hele dag 2x per uur 

reguliere bussen hoek Hoofdweg-
Schipholweg ma-zo hele dag 

reguliere bus hoek Hoofdweg-
Schipholweg ma-za overdag 1x per 
uur, scholierenlijn 

Lisserbroek ma-zo hele dag 1x per uur ma-za overdag 1x per uur 
vervalt avond en zondag 

Nieuwe Meer scholierenwinterlijn, Schiphol Airport 
Express (197) 

geen bediening 

Nieuw-Vennep 2 reguliere lijnen: ma-zo hele dag 
(laagfrequent), 
R-net (Getsewoud - Schiphol Plaza 
- Amsterdam-Zuid), 
Arriva 

1 reguliere lijn: ma-zo hele dag 
(laagfrequent), 
R-net (Getsewoud - Schiphol Plaza 
- Amsterdam Centrum), 
Nachtnet: 2x p/uur, 
Arriva 

Oude Meer geen bediening geen bediening 
Rijsenhout Lijnbus ma-zo hele dag 1x per uur, 

spitsbus 
AML Flex ma-zo overdag 
Vervalt avond 

Rozenburg Sternet Schipholnet 
Vijfhuizen R-net, incl. nacht 1x per uur R-net, incl. nacht 2x per uur 
Wetering brug Arriva Arriva 
Zwaanshoek Buurtbus ma-vr overdag Buurtbus ma-vr overdag 



Ons kenmerk X2017 .45517 
Volgvel 5 

Zwanenburg ma-vr, overdag en deel avond 1x ma-za overdag 1x per uur, 
per uur, scholierenlijn scholierenlijn 


