Wijzigingen EBS dienstregeling Waterland per 3-3-2019
Purmerend
Lijn 101

Lijn 103
Lijn 110
Lijn 121
Lijn 125

Lijn 301

Lijn 302

Lijn 304

Lijn 305

Lijn 306

Lijn 101 zal ’s avonds langer doorrijden;
- doordeweeks tot 21:18;
- op vrijdag en zaterdag tot 23:18;
- Lijn 101 zal ook op zondag gaan rijden van 9.18 tot 21.18 ieder uur.
Een deel van de tijden is gewijzigd.
Geen grote wijzigingen
Geen grote wijzigingen
In Purmerend wordt een andere route gereden tussen halte Gedempte Singelgracht en
Canberrastraat.
De route via halte Tramplein, Rozenstraat, Jan Blankenbrug en Aziëlaan vervalt.
In plaats daarvan wordt gereden via halte Sluisbrug, Neckerstraat, Vuurtorengracht,
Vallettastraat en Retiropark
In de ochtend- en middagspits worden enkele extra ritten geboden, er wordt dan
iedere 7,5 minuut gereden.
De verbinding Amsterdam Noord Metro – Buiksloterwegveer komt te vervallen.
Reizigers kunnen gebruik maken van GVB bus 38 of metro 52 naar Noorderpark.
Lijn 301 rijdt alleen in aansluiting op de schooltijden nog een viertal ritten door
van/naar het Hagedoornplein.
De rit ’s ochtends om 6:16 uur en ’s middags om 17:36 uur komen te vervallen vanwege
een te lage bezettingsgraad. Reizigers kunnen een half uur later respectievelijk eerder
van lijn 302 gebruik maken of reizen via Sloterdijk met lijn 309.
In Purmerend zal lijn 302 de haltes Zichthof, Wijkcentrum, Slotermeer en Brahmsstraat
overslaan. We doen dit om de snelheid en het comfort voor doorgaande reizigers te
vergroten. Reizigers kunnen gebruik maken van de overige haltes, deze liggen in alle
gevallen op loopafstand.
Lijn 304 zal op werkdagen vaker gaan rijden:
- in de ochtend- en middagspits iedere 6 minuten,
- overdag tot 19:00 iedere 12 minuten en ’s avonds tot 22:00 iedere 18 minuten.
- Op zaterdag wordt de frequentie iets verlaagd van iedere 15 naar 18 minuten.
We doen dit vooral om betere aansluitingen te kunnen realiseren van metro 52 op bus
304 op metrostation Amsterdam Noord. Overdag sluit straks 1 op de 2 metro’s aan op
lijn 304, met een overstaptijd van circa 3 minuten.
In de middagspits is dat 1 op 1 en ’s avonds en op zaterdag 1 op 3. Om dit te realiseren
wijzigen we de vertrektijden.
Lijn 304 zal niet meer stoppen op halte Purmerend Wijkcentrum. Reizigers kunnen
gebruik maken van halte Gildeplein en Zuivelpad, deze liggen op loopafstand.
We gaan een aantal extra ritten doorrijden van Tramplein van/naar
Middenbeemster/De Rijp. Dit betekent ook dat er meer ritten van lijn 305 stoppen op
halte Gedempte Singelgracht.
De rit om 5:27 van Tramplein naar Amsterdam Centraal vervalt vanwege een te laag
aantal reizigers. Reizigers rond die tijd kunnen gebruik maken van lijn 301 naar
Amsterdam Noord.
Lijn 305 zal onderweg extra stoppen bij Watergang, De Dollard.
We zetten vaker gelede bussen in op lijn 306, onder andere in de middag en avond, om
zo meer zitplaatsen te kunnen bieden. De tijden van lijn 306 worden herzien.

Lijn 307

Lijn 308

Lijn 309

Lijn 375

Lijn 376

Lijn 377
Lijn N01
Lijn N04

Lijn 307 zal op werkdagen vaker gaan rijden;
- in de middagspits (net als in de ochtendspits) iedere 6 minuten,
- overdag tot 19:00 iedere 12 minuten en ’s avonds tot 22:00 iedere 18 minuten.
- Op zaterdag wordt de frequentie iets verlaagd van iedere 15 naar 18 minuten.
We doen dit vooral om betere aansluitingen te kunnen realiseren van metro 52 op bus
307 op metrostation Amsterdam Noord. Overdag sluit straks 1 op de 2 metro’s aan op
lijn 307, met een overstaptijd van circa 3 minuten.
In de middagspits is dat 1 op 1 en ’s avonds en op zaterdag 1 op 3. Om dit te realiseren
wijzigen we de vertrektijden.
Lijn 307 zal op halte Korenstraat vanaf een ander perron vertrekken, en stopt niet bij
De Graeffweg en Boekweitstraat. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 307 op halte
Tarwestraat, of van lijn 304 op halte De Graeffweg.
Lijn 308 zal op werkdagen vaker gaan rijden;
- in de ochtend en middagspits iedere 6 minuten,
- overdag tot 19:00 iedere 12 minuten en ’s avonds tot 22:00 iedere 18 minuten.
- Op zaterdag wordt de frequentie iets verlaagd van iedere 15 naar 18 minuten.
We doen dit vooral om betere aansluitingen te kunnen realiseren van metro 52 op bus
308 op metrostation Amsterdam Noord. Overdag sluit straks 1 op de 2 metro’s aan op
lijn 308, met een overstaptijd van circa 3 minuten. In de middagspits is dat 1 op 1 en ’s
avonds en op zaterdag 1 op 3. Om dit te realiseren wijzigen we de vertrektijden.
Op lijn 309 brengen we het aantal ritten terug omdat de bezetting daarvan te laag is.
- Van Purmerend naar Sloterdijk vervallen de ritten van 6:25, 16:01, 16:31, 17:31,
- Van Sloterdijk naar Purmerend vervallen de ritten van 7:15, 8:16, 8:46 en 18:15,
Reizigers van bovenstaande ritten kunnen een kwartier eerder of later met lijn 309
blijven reizen.
In beide richtingen vervallen de ritten van lijn 309 na 18:30. Reizigers kunnen in dat
geval gebruik maken van de trein of van lijn 304/307 via Amsterdam Noord.
We introduceren twee nieuwe ritten:
- ’s ochtends 7:10 van Purmerend Weidevenne naar Amsterdam Zuidoost
- ’s middags 17:20 van Amsterdam Zuidoost naar Purmerend Weidevenne
- Van Purmerend naar Amsterdam Zuidoost vervallen de ritten van 6:16, 6:46 en 18:06
- Van Amsterdam Zuidoost naar Purmerend vervallen de ritten van 16:15 en 19:00.
Deze ritten hebben een te lage bezetting.
Reizigers kunnen gebruik maken van een rit eerder op lijn 376.
De ritten van 6:12 en 16:10 vervallen. Deze ritten hebben een te laag gebruik.
Reizigers kunnen gebruik maken van een rit 15 minuten eerder of later op lijn 377
Geen wijzigingen
Geen wijzigingen

De Rijp en Middenbeemster
Lijn 305

Lijn 376

Lijn 416

We breiden het aantal ritten van/naar De Rijp en Middenbeemster uit.
Vanuit De Rijp start een extra vroege rit om 5:33 (5:42 in Middenbeemster)
Zowel ’s ochtends als ’s middags worden in de spits enkele extra ritten gereden. We
rijden dan wat langer ieder kwartier.
Vanaf Amsterdam Centraal wordt op vrijdag en zaterdag langer doorgereden naar
Middenbeemster/De Rijp: tot 1:16. Op zondag zal de laatste rit om 0:16 vertrekken.
Lijn 305 zal onderweg extra stoppen bij Watergang, De Dollard.
We introduceren een nieuwe rit van De Rijp (vertrek 7:46) via Middenbeemster (vertrek
7:55) naar Purmerend Overwhere en verder naar Amsterdam Zuidoost. Deze rit biedt
ook een verbinding voor scholieren richting Purmerend.
Sinds 1-1-2019 geldt voor de Bizzliner het normale OV tarief, de toeslag is vervallen.
Geen wijzigingen

Monnickendam en Marken
Lijn 103
Lijn 315

Lijn 378

Lijn 419
Lijn 610
Lijn 611
Lijn N10

Een deel van de tijden is gewijzigd.
Op Metrostation Amsterdam Noord worden betere aansluitingen gerealiseerd van
metro 52 op bus 315. De tijden van lijn 315 wijzigen daardoor.
Een aantal ritten van lijn 315 zal na metrostation Noord doorrijden via de Waddenweg
naar het Hagedoornplein. Deze ritten starten ’s ochtends om 7:43 in Marken en 7:53 in
Monnickendam en ’s middags om 14:26 en 15:26 op het Hagedoornplein in Noord.
Er vervallen vier ritten, vanwege een te lage bezetting.
’s ochtends de ritten van 6:14 en 6:44 uit Monnickendam
’s middags de ritten van 16:07 en 18:07 uit Amsterdam Zuidoost
Reizigers kunnen gebruik maken van de andere ritten van lijn 378 of lijn 379.
Geen wijzigingen
Geen wijzigingen
Deze lijn wordt opgeheven en ondergebracht bij lijn 315
Geen wijzigingen

Hoorn, Oosthuizen, Edam en Volendam
Lijn 110
Lijn 301
Lijn 312

Lijn 314

Lijn 316

Geen grote wijzigingen
Van Edam Busstation bieden wij om 7:57 een extra rit naar Purmerend
Lijn 312 zal op werkdagen vaker gaan rijden;
- tot 19:00 iedere 12 minuten en tot 22:00 iedere 18 minuten.
We doen dit om op metrostation Amsterdam Noord een betere aansluiting te
realiseren tussen metro 52 en bus 312. Overdag sluit straks 1 op de 2 metro’s aan op
lijn 312, met een overstaptijd van circa 3 minuten. ’s Avonds is dat 1 op de 3.
Lijn 312 zal onderweg extra stoppen bij Katwoude, Lagedijk en Broek in Waterland,
Kruisweg, we doen dit om ook hier een rechtstreekse verbinding met Amsterdam noord
te realiseren.
EBS biedt in de ochtendspits twee extra startende ritten in Oosthuizen richting
Amsterdam Centraal met vertrektijd 7:14 en 7:45.
Vanaf Edam vervalt de rit van 19:34 naar Hoorn. Vanuit Hoorn vervalt de rit van 20:02
naar Edam. In beide gevallen kan een kwartier eerder of later worden gereisd.
Geen grote wijzigingen

Lijn 378

Lijn 379

Lijn 413
Lijn 419
Lijn 817

Lijn N10

Er vervallen vier ritten, vanwege een te lage bezetting.
-’s ochtends vervallen de ritten van 5:44 en 6:14 uit Edam
-’s middags vervallen de ritten van 16:07 en 18:07 uit Amsterdam Zuidoost
Reizigers kunnen gebruik maken van de andere ritten van lijn 378 of lijn 379.
We introduceren twee nieuwe ritten:
- ’s ochtends 6:27 van Edam naar Amsterdam Zuidoost
- ’s middags 15:52 van Amsterdam Zuidoost naar Edam
Let op: deze ritten rijden niet door naar Oosthuizen en Hoorn.
Geen wijzigingen
Geen wijzigingen
Geen wijzigingen.
Lijn 817 rijdt op de volgende dagen: 13,14, 20, 21 en 22 april en alle weekenden van
30 mei t/m 1 september.
Tijdens de zomervakantie (15 juli t/m 23 augustus) rijdt lijn 817 ook op werkdagen.
Geen wijzigingen

Landsmeer, Den Ilp, Purmerland
125

319

In Purmerend wordt een andere route gereden tussen halte Gedempte Singelgracht en
Canberrastraat.
De route via halte Tramplein, Rozenstraat, Jan Blankenbrug en Azielaan vervalt.
In plaats daarvan wordt gereden via halte Sluisbrug, Neckerstraat, Vuurtorengracht,
Vallettastraat en Retiropark
Lijn 319 zal op werkdagen vaker gaan rijden, tot 19:00 iedere 12 minuten en tot 22:00
iedere 18 minuten. Op zaterdag zal lijn 319 iets minder vaak rijden: iedere 18 in plaats
van 15 minuten.
We doen dit om op metrostation Amsterdam Noord een betere aansluiting te
realiseren tussen metro 52 en bus 319. Overdag sluit straks 1 op de 2 metro’s aan op
lijn 319, met een overstaptijd van circa 3 minuten. ’s avonds en op zaterdag 1 op 3. Om
dit te realiseren wijzigen we de vertrektijden.

