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Op 14 december 2014 start de dienstregeling Waterland 2015. 
De belangrijkste wijzigingen zetten wij voor u op een rijtje: 
 
Amsterdam  
Centraal Station 
Op 14 december 2014 wordt ook het busstation Amsterdam CS aan de IJzijde in gebruik genomen door 
de GVB buslijnen 32, 33, 34, 35 en Connexxion buslijnen 391, 392, 394. De EBS lijnen 301, 304, 306, 
307, 308, 312, 314, 315, 316 en 319 vertrekken al van dit busstation. 
Vanaf 14 december zullen ook de late ritten en nachtritten van EBS voortaan vertrekken van het 
busstation Amsterdam CS IJzijde, dat ’s nachts is geopend. Deze ritten vertrekken zodoende niet meer 
vanaf het Prins Hendrikplantsoen (Victoriahotel). 
 
Buikslotermeerplein 
Op zaterdagochtend zullen de eerste ritten van R-netlijn 301, 315, 316 en 319 een extra stop maken op 
het Buikslotermeerplein. Hierdoor is Amsterdam Noord vanuit Waterland wat vroeger bereikbaar, ook 
op de momenten dat de gele bussen van lijn 105, 110, 111 en 125 nog niet rijden. 
 
Purmerend  
Tramplein 
Op 14 december 2014 wordt het vernieuwde busstation Tramplein in gebruik genomen. De volgende 
lijnen gaan gebruik maken van het busstation: 103, 105, 110, 121, 125, 129, 301 en 413. Op het 
nieuwe busstation is ook een EBS-loket.  Openingstijden: op maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 19:00, 
op zaterdag, zon- en feestdagen van 09:00 tot 17:00. 
 
Lijn 308 blijft gebruik maken van halte Melkwegbrug aan de overzijde van het Noordhollandsch Kanaal. 
 
Korenstraat 
Tussen Edam en Purmerend zal lijn 110 extra stoppen op halte Korenstraat. Hiermee vergroten we het 
invloed gebied van lijn 110. Op de Korenstraat kan worden overgestapt op R-netlijn en 307. 
 
Overwhere – Wheermolen 
Lijn 306 gaat in de ochtendspits vaker rijden op het traject M.L.Kingweg – H. Schaftstraat. Alle 
ochtendspitsritten rijden de reguliere route via de Anne Franklaan, Albert Schweitzerlaan en Hannie 
Schaftstraat.  
 
Middenbeemster 
In de ochtendspits rijdt lijn 306 iets sneller van Middenbeemster naar Amsterdam. De 
ochtendspitsritten van lijn 306 rijden in Purmerend rechtstreeks via de Allendelaan, en niet meer langs 
halte Koogsingel. Deze ritten stoppen bij de M.L.Kingweg (Allendelaan), Oudlaan, Flevostraat,  
van IJsendijkstraat en Station Overwhere. 
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De Rijp 
De aansluiting van lijn 301 uit De Rijp op lijn 376 naar Amsterdam Zuidoost wordt verbeterd.  
Wij passen hiervoor de vertrektijden van verschillende Bizzliners aan. 
 
Wormerveer 
De vertrektijden van lijn 121 worden met een half uur verschoven. Hierdoor kunnen wij op Purmerend 
Tramplein een betere aansluiting geven op de andere lijnen, zoals lijn 110 en 129. 
 
Volendam  
Lijn 316 gaat op zondag vaker rijden tussen Amsterdam CS en Volendam centrum.  
Ook wordt halte Marinapark weer bediend op zondag. 
Op zondag tussen 10:00 en 17:00 zullen extra ritten worden aangeboden tussen Amsterdam CS, 
Volendam Marinapark en Julianaweg/Centrum. Lijn 316 rijdt straks ieder kwartier, de ene keer via het 
Junoplantsoen, de andere keer via het Marinapark. 
 


