
WIJZIGINGEN DIENSTREGELING  

12 DEC 2010

REGIO MAASTRICHT-HEUVELLAND

CONCESSIE ZUID-LIMBURG

STADSNET MAASTRICHT

Lijn 1 : van MALBERG naar DE HEEG via Maastricht Station – AZM
• Route in vroege ochtend / avond/weekend/vakantieperioden is verlengd tot Oud Caberg, 

waardoor een optimale ontsluiting wijken Malberg / Oud Caberg wordt geboden.

Lijn 2 : van OUD CABERG naar NAZARETH via Maastricht Centrum- Maastricht Station
• Ongewijzigd ( zie ook lijn 1 )

Lijn 3 : van WOLDER naar BUNDE via Maastricht Centrum – Maastricht Station – Amby – 
              Rothem – Meerssen

• Het deeltraject Maastricht Station – AZM – Heugem is overgedragen en uitgeruild met lijn 
5

• Het deeltraject Maastricht Station – Amby – Meerssen – Bunde is overgenomen van lijn 5.
• Reizigers uit Wolder krijgen een verbeterde intercity-aansluiting bij Maastricht Station.
• Reizigers  uit Wolder met bestemming Randwyck – AZM hebben een gunstige overstap met 

de lijncombinatie 1 en 5
• Tijdens vakantieperioden wordt op het traject Wolder – Maastricht Station in de spitsuren 

een kwartiersdienst gereden.
• Op zondag wordt lijn 3 tussen Bunde en Meerssen als belbus gereden.  Met lijn 17 wordt 

hier nog een alternatief geboden, met  een vraagonafhankelijke vaste uurdienst.

Lijn 4 : van VILLAPARK naar AZM via Maastricht Centrum – Maastricht Station – Heer
• Het deeltraject Maastricht Station – Station Randwyck – AZM van lijn 68 is opgenomen in 

de route van lijn 4.

Lijn 5 : van DAALHOF naar HEUGEM via Maastricht Centrum – Maastricht Station – 
              Randwyck – AZM

• Om de grootste wijk in Maastricht West een directe verbinding met AZM te bieden, rijdt lijn 
5 vanaf Daalhof rechtstreeks naar Maastricht Station – Randwyck – AZM –Heugem 

• Het traject Maastricht Station – Heugem is overgenomen en uitgeruild met lijn 3 . Zie ook 
lijn 3.

• Het traject Maastricht Station – Amby – Meerssen – Bunde is overgedragen aan lijn 3 
            ( Wolder )

• Het deeltraject Station - AZM - Heugem/Maasveld wordt in de vroege ochtenduren, ’s 
avonds en op zondag (hele dag) gereden door lijn 8.

Lijn 6 : van DAALHOF naar MESCH via Maastricht Centrum – Maastricht Station – Scharn 
  – De Heeg – Gronsveld – Rijckholt – Eijsden - Mariadorp

• Als gevolg van onvoldoende reizigersaanbod rijdt lijn 6 niet meer van Eijsden naar Visé 
(B).

• De kern Mesch wordt begin/eindpunt van deze verbinding.
• Lijn 6 rijdt tussen De Heeg en Mesch op daguren een halfuurdienst, één keer per uur een 

vaste doorgaande rit van/naar Maastricht Station/Centrum/Daalhof en één keer per uur 
een afzonderlijke verbinding tussen Mesch en De Heeg, uitgevoerd met een 8-
persoonsbus.



• Op zondag wordt de verbinding tussen De Heeg en Mesch uitgevoerd met een 8-
persoonsbus.

Lijn 7 : van MAASTRICHT STATION naar BEATRIXHAVEN
• Ongewijzigd

Lijn 8 : van MAASTRICHT CENTRUM naar EIJSDEN via Maastricht Station – 
             Heugemerveld – AZM – Heugem ( avond) – Oost Maarland

• Op zondagochtend worden enkele ritten die thans met een 8-persoonsbus worden 
uitgevoerd voortaan uitgevoerd met een reguliere grote bus.

• In de vroege ochtenuren, ’s avonds en op zondag ( hele dag) rijdt lijn 8 op het deeltraject 
AZM  – Heugem/Maasveld via de route van lijn 5. ( zie ook lijn 5)

Lijn 9 : van BUNDE naar MAASTRICHT POTTENBERG via Itteren-Borgharen-Maastricht
             Station – Maastricht Centrum 

• Op maandag t/m vrijdag vertrekken enkele spitsritten eerder uit  Bunde  vanwege de extra 
noodzakelijk gebleken rijtijd richting Maastricht Station ( file  i.v.m. doseerpunt 
Noorderbrug )

Lijn 10: van AZM naar MAASTRICHT POTTENBERG via Heer – Vijverdal – Scharn – 
             Maastricht Station – Maastricht Centrum

• Ongewijzigd

Lijn 34: van KANNE (B) naar BOSCHPOORT via Mariaberg en Maastricht Centrum 
• In verband met de routewijziging van lijn 34 zal lijn 35 het routedeel via Mariaberg 

opnemen.
• Door de gewijzigde route van lijn 34 en 35 krijgt de wijk Boschpoort weer een prima 

halfuurdienstverbinding van/naar Maastricht Centrum.
• Vanuit Boschpoort is een vroege ochtendrit omgezet van belbusrit naar vaste rit.

Lijn 35: van HAZENDANS naar BOSCHPOORT via Maastricht Centrum
• De directe verbinding tussen Wolder met de Brusselse Poort is vervallen. Op verzoek van 

reizigers uit Hazendans wordt de directe verbinding met Maastricht Centrum hersteld.
Reizigers uit Wolder met bestemming Brusselse Poort kunnen in Maastricht Centrum 
overstappen ( OV-as) 

• Door de gewijzigde route van lijn 34 en 35 krijgt de wijk Boschpoort weer een prima 
halfuurdienstverbinding van/naar Maastricht Centrum.

Lijn 68: van MAASTRICHT NAAR AZM
• Dit lijnnummer is vervallen; het traject Maastricht Station  - Heer -  AZM is opgenomen in 

lijn 4 ( zie ook lijn 4 ) 

REGIOLIJNEN ZUID-LIMBURG

Lijn 17: van BEEK ( STATION ) naar BUNDE ( STATION) via Geulle
• De route van lijn 17 wordt verlengd van Bunde  Station naar Meerssen Station.

Tussen Bunde en Meerssen rijdt ook lijn 3 (uurdienst) , welke in Bunde aansluiting biedt op 
de stoptrein van/naar Sittard.
Lijn 17 biedt in Bunde voor reizigers uit Geulle aansluiting op de stoptrein van/naar 
Maastricht.
Lijn 17 biedt in Meerssen voor reizigers uit Geulle/Bunde aansluiting op de Heuvellandlijn 
van/naar Heerlen/Kerkrade.

Lijn 40: van GULPEN naar HEERLEN via Wijlre – Ubachsberg – Voerendaal
• Op maandag t/m vrijdag is in de ochtendspits de rit van 6:44 uur uit Heerlen vervangen 

door een rit met vertrek om 8:44 uur uit Heerlen.
• In de middagspits is een extra rit met vertrek 16:44 uit Heerlen toegevoegd. ( niet in 

vakantieperioden)
• In de middagspits is een extra rit met vertrek 14:18 uit Gulpen toegevoegd. (niet in 

vakantieperioden)



• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 
gewijzigd.

Lijn 43: van HEERLEN naar VAALS via Simpelveld – Bocholtz
• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 

gewijzigd.
• In Nyswiller wordt bij het Sophianum een overstap mogelijk gemaakt tussen lijn 43 en lijn 

58  ( voor de verbinding Gulpen-Nyswiller-Bocholtz ) 
• De sneldienstritten van lijn 43 zijn voortaan aan lijn 143 in de dienstregeling opgenomen. 

( zie ook lijn 143)

Lijn 143: van VAALS naar HEERLEN ( sneldienst )
• De sneldienstritten van lijn 43 zijn voortaan als lijn 143 in de dienstregeling opgenomen.

Lijn 143 rijdt niet in vakantieperioden.  U vindt deze dienstregeling in de combinatie-tabel 
lijn 43 – lijn 143

Lijn 49: van VALKENBURG naar GULPEN via Wijlre
• Het zomertraject Gulpen -  Slenaken – Vaals – Drielandenpunt vervalt in verband met 

onvoldoende reizigersaantallen.

Lijn 50: van MAASTRICHT naar AACHEN via Gulpen-Vaals
• Op maandag t/m vrijdag start in de ochtenduren de kwartierdienst vanaf Vaals naar 

Aachen vanaf 09:00 uur; vóór 09:00 geldt de kwartierdienst naar Vaals en een 
halfuurdienst naar Aachen.

• In de overgang van het dagpatroon naar avondpatroon zijn de ritten en rijtijden verder 
geoptimaliseerd.

Lijn 51: van MAASTRICHT naar BRUNSSUM via Berg-Valkenburg-Hulsberg-Nuth-
             Hoensbroek

• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 
gewijzigd.

Lijn 52: van MEERSSEN naar HEERLEN via Schimmert-Hulsberg-Klimmen-Voerendaal
• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 

gewijzigd.

Lijn 53: van MAASTRICHT ( VIJVERDAL) naar VALKENBURG via Bemelen
• De route van lijn 53 is in Maastricht iets verlengd van Vijverdal naar de Bergerstraat, waar 

bij de halte Bergerstraat/Vijverdal een overstap wordt geboden op lijn 51.
Bij de halte Vijverdalweg/Doornlaan in Maastricht blijft tevens een overstap op lijn 10, 
zowel richting Centrum als richting AZM

Lijn 54: van GULPEN naar MAASTRICHT ( SPITS )
• Ongewijzigd 

Lijn 55: van SITTARD naar VALKENBURG via Geleen – Spaubeek – Schimmert – Hulsberg
• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 

gewijzigd.

Lijn 56: van MHEER naar SIBBE via Gulpen
• Ongewijzigd

Lijn 57: van MAASTRICHT naar GULPEN via Gronsveld – Epen – Mechelen
• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 

gewijzigd.

Lijn 58: van GULPEN naar HEERLEN ( SPITS )
• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 

gewijzigd.

Lijn 59: van SITTARD naar MAASTRICHT via Geleen – Beek – MA Airport – Rothem



• Als gevolg van een rijtijdoptimalisatie zijn de aankomst- en vertrektijden enigszins 
gewijzigd.

• In verband met onvoldoende reizigersbezetting zijn de ritten op ma-vr met vertrek 08:48 
44r uit Beek naar Maastricht en met vertrek 07:42 uur uit Maastricht naar Beek vervallen.

• Op verzoek van de gemeente Maastricht zal tussen Mariënwaard en Rothem ter hoogte van 
Kasteel Vaeshartelt een extra halte worden gerealiseerd.

Lijn 61: van GULPEN naar VAALS via Mechelen – Vijlen
• Ongewijzigd

Lijn 98: van BUNDE naar BEEK (STATION)  via Kasen-Moorveld
• Ongewijzigd

Lijn 149: van VAALS naar DRIELANDENPUNT ( weekendlijn ) 
• In verband met het vervallen van het zomertraject van lijn 49 zal lijn 149 ook in de 

zomermaanden van 2011 tijdens het weekend rijden.

Lijn 156: van GULPEN naar MAASTRICHT via Mheer-Gronsveld (SPITS)
• Ongewijzigd 

Lijn 191: BUURTBUS van HOUTHEM naar MARGRATEN via Valkenburg-Sibbe-IJzeren-
               Scheulder

• Ongewijzigd

Lijn 193: BUURTBUS van MARGRATEN naar EIJSDEN via Honthem-Bruisterbosch – 
    Banholt - Sint Geertruid –  Mariadorp -  Eijsden Station.

• De huidige route via Groot/Klein Welsden – Cadier en Keer – Eckelrade – Honthem – 
Bruisterbosch – Banholt – Terlinden vervalt wegens onvoldoende reizigersaanbod.

• Op verzoek van de gemeenten Eijsden en Margraten zal een nieuwe verbinding geboden 
worden tussen Eijsden en Margraten. Dit verzoek vloeit voort uit de gemeentelijke 
herindeling.

• Lijn 193 zal verbindt in een uurdienst de kernen Margraten – Honthem – Bruisterbosch – 
Banholt -  St. Geertruid –  Mariadorp – Eijsden. In Eijsden wordt de reguliere centrumroute 
als eenzijdige ‘lus’ gereden.

• De buurtbuslijnen 193 en 191 bieden in Margraten een overstapmogelijkheid


