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Verbindt Klokbekerstad 

Welkom bij BleuBuzz, uw nieuwe vervoerder in Klokbekerstad 
Met ingang van 11 november 2019 neemt BleuBuzz het vervoer in Klokbekerstad over van 
de huidige vervoerder TranSevia. We doen dit met een geheel nieuw netwerk dat niet alleen 
snelle verbindingen tussen de wijken en het centrum biedt, maar ook op alle dagen van de 
week rechtstreekse verbindingen tussen de wijken onderling. 
In deze informatiekrant leest u alles over ons nieuwe netwerk in de vorm van een compleet 
overzicht van alle reismogelijkheden per wijk. 
 
We gaan in Klokbekerstad rijden met in totaal 56 bussen, verdeeld over 12 meter lange VDL 
Citea’s, gelede MAN Lion’s City’s en 10 meter lange Solaris Urbino’s. 
 
Reizen van/naar de Seizoensbuurt 
Vanuit de Seizoensbuurt rijden we met de lijnen 1 en 11. Lijn 1 rijdt in deze wijk als ringlijn 
door het zuidelijke deel terwijl lijn 11 doorrijdt naar het noordelijke gedeelte van de 
Seizoensbuurt. Doordeweeks rijdt lijn 1 4x/uur en lijn 11 2x/uur, in het weekend rijdt lijn 1 
3x/uur en lijn 11 1x/uur en ’s avonds rijdt lijn 1 2x/uur en lijn 11 1x/uur. 
 
Lijn 1 rijdt naar het centrum, waarvandaan de meeste ritten doorrijden als lijn 2 naar de 
Universiteitsbuurt. Lijn 11 rijdt na het centrum nog verder naar het centraal station en biedt 
in de spitsuren ook nog een verbinding naar bedrijventerrein Oost aan. 
Daarnaast rijden ook de lijnen 21 en 22 door de Seizoensbuurt, deze zorgen voor een 
rechtstreekse verbinding naar de andere wijken. Doordeweeks rijden deze lijnen 3x/uur, 
zaterdags 2x/uur en ’s avonds en op zondag 1x/uur. 
 
Reizen van/naar de Universiteitsbuurt 
De Universiteitsbuurt bedienen we hoogfrequent met lijn 2 die vanaf het centrum over de 
busbaan naar de Universiteit rijdt en vervolgens doorrijdt naar het Academisch Ziekenhuis. 
Op deze lijn rijden we in de spits maarliefst 12x/uur en in de daluren 8x/uur. Zaterdags 
wordt 6x/uur gereden en ’s avonds en op zondag elk kwartier. Diverse ritten zijn gekoppeld 
aan de lijnen 1, 4 en 5 waardoor rechtstreekse verbindingen tussen de Universiteit en de 
Seizoensbuurt, Godenbuurt, Strandwijk en Vredige Buurt ontstaan. 
 
Aanvullend op lijn 2 rijdt lijn 12 via een ontsluitende route door de wijken naar de 
Serviceweg aan de oostzijde van het Universiteitsterrein. Deze lijn rijdt van maandag t/m 
zaterdag overdag een halfuursdienst en ’s avonds en op zondag een uurdienst. 
Tijdens de spitsuren rijdt lijn 12 vanaf het Stadscentrum in plaats van het station, waarbij 
tussen Stadscentrum en Centraal Station elk kwartier wordt gereden zodat reizigers uit de 
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wijken ook vanuit de niet rechtstreekse bussen altijd een snelle aansluiting naar het station 
hebben. 
 
Reizen van/naar de Rivierenbuurt 
Vanuit de Rivierenbuurt rijden we met de lijnen 3, 13 en 33. Lijn 3 en 13 verzorgen het 
grootste deel van de dag het vervoer. Lijn 3 rijdt vanuit het centrum via de busbaan naar de 
Grachtstraat en daarna via het winkelcentrum naar P+R Rivierenbuurt Zuid. Tijdens de 
spitsuren worden enkele ritten van lijn 3 onder het lijnnummer 33 gereden. Deze ritten 
rijden via industriegebied West naar de P+R en vervolgens direct terug. Aanvullend hierop 
rijdt lijn 13 door het noordelijk deel van de wijk. 
 
Doordeweeks rijdt lijn 3/33 4x/uur en lijn 13 2x/uur, in het weekend rijdt lijn 3 3x/uur en lijn 
13 1x/uur. Lijn 3 rijdt naar het centrum, lijn 13 via het centrum naar het centraal station en 
Klaverbladel en lijn 33 naar het centraal station. Tijdens de ochtendspits rijden veel ritten 
van lijn 3 na het centrum door als lijn 12 naar het centraal station, andersom komen in de 
avondspits diverse ritten van lijn 3 als lijn 12 in het centrum aan. 
Lijn 13 rijdt in de spits 2x/uur naar Klaverbladel, in de daluren wordt 1x/uur slechts tot het 
station gereden. Op zaterdag rijden alle ritten naar Klaverbladel, op zondag wordt slechts 
naar het station gereden. 
Onder het lijnnummer 33 rijden in de spitsrichting ook 1x/uur versterkingsritten naar 
industriegebied Zuidhoeve. 
 
Daarnaast rijden ook de lijnen 21 en 22 door de Rivierenbuurt, deze zorgen voor een 
rechtstreekse verbinding naar de andere wijken. Doordeweeks rijden deze lijnen 3x/uur, 
zaterdags 2x/uur en ’s avonds en op zondag 1x/uur. 
 
Reizen van/naar de Vredige Buurt, Godenbuurt en Strandwijk 
Vanuit de Vredige Buurt, Godenbuurt en Strandwijk rijden afhankelijk van het moment van 
de dag de lijnen 4, 5, 14 en 19. 
Lijn 14 biedt van maandag t/m vrijdag overdag de verbinding vanuit de Godenbuurt via de 
Vredige Buurt naar het Centraal Station. In de spitsuren rijdt deze lijn daarna door naar 
industriegebied Oost. Lijn 5 verbindt de Strandwijk van maandag t/m vrijdag overdag met 
het Stadscentrum. Deze lijn begint ook in de Godenbuurt en biedt zo extra capaciteit voor de 
reizigersstromen in de spits. Vanaf de Vredige Buurt worden lijn 5 en 14 aangevuld door lijn 
4. ’s Avonds en in het weekend zijn de lijnen 5 en 14 gecombineerd tot de ringlijn 19. Deze 
ringlijn rijdt in de ochtend vanuit het centrum eerst langs het strand en in de middag en 
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avond juist andersom. Hierdoor bieden we de reizigers naar het strand altijd een snelle 
verbinding. 
 
De lijnen 5 en 14 rijden doordeweeks overdag allebei 2x/uur. Vanaf de Vredige buurt wordt 
dit in de spits aangevuld met 4x/uur lijn 4. In de daluren en op zondag rijdt lijn 4 2x/uur, 
zaterdags wordt 3x/uur gereden. 
In de avonduren en in het weekend rijdt de combinatielijn 19 altijd 2x/uur, waarbij in de 
weekenden 1x/uur vanaf het Chevau Kasteel wordt gereden. 
 
Daarnaast rijden ook de lijnen 21 en 22 door de Vredige Buurt, deze zorgen voor een 
rechtstreekse verbinding naar de andere wijken. Doordeweeks rijden deze lijnen 3x/uur, 
zaterdags 2x/uur en ’s avonds en op zondag 1x/uur. 
 
Reizen van/naar de Kastelenbuurt 
In de Kastelenbuurt rijden de lijnen 6 en 16 beide dezelfde lusroute. Lijn 6 rijdt na het 
centrum verder naar de Fruitbuurt, terwijl lijn 16 naar het centraal station rijdt. 
In de spitsuren rijdt lijn 6 4x/uur, waarvan de helft van de ritten slechts tot het centrum rijdt. 
Tijdens de daluren en op zaterdag wordt 2x/uur gereden. Aanvullend rijdt lijn 16 
doordeweeks, ’s avonds en op zondag 2x/uur. 
 
Daarnaast rijden ook de lijnen 21 en 22 door de Kastelenbuurt, deze zorgen voor een 
rechtstreekse verbinding naar de andere wijken. Doordeweeks rijden deze lijnen 3x/uur en  
zaterdags 2x/uur. 
Lijn 21 rijdt doordeweeks vanaf het Chevau Kasteel 1x/uur door naar het centraal station, 
zodat het kasteel ook eenvoudig te bezoeken is voor toeristen die per trein aankomen. In 
het weekend wordt deze verbinding verzorgt door lijn 19, eveneens in een uurdienst. 
 
Reizen van/naar de Fruitbuurt 
Door de Fruitbuurt rijdt lijn 21 de basis-halfuursdienst. Deze lijn verbindt de Fruitbuurt 
enerzijds met het centrum en centraal station en anderzijds met de overige wijken. Van 
maandag t/m zaterdag overdag wordt de dienstregeling tot aan de Citroenweg verdicht tot 
een kwartiersdienst door lijn 6. Vanwege de grote reizigersaantallen in de ochtendspits vult 
de 2x/uur rijdende lijn 36 de dienstregeling deels aan tot een 7,5-minutendienst. 
 
Reizen binnen het centrum 
Het centrum van Klokbekerstad wordt van maandag t/m zaterdag elk halfuur en op zondag 
elk uur ontsloten met de centrumringlijn 23. Deze lijn verbindt de knooppunthalte 
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Stadscentrum met diverse haltes dichtbij de winkels en uitgaansgelegenheden. Daarnaast is 
ook de P+R bij de Bierlaan uitstekend met deze lijn te bereiken. 
 
Zomerbus 
Van halverwege juni tot eind augustus rijden we met een speciale zomerbus naar het strand. 
Deze lijn rijdt elke dag 1x/uur, doordeweeks tussen de spitsen en in het weekend overdag. 
Vanaf het centraal station worden de Kastelenbuurt, Seizoensbuurt, Vredige Buurt en 
Rivierenbuurt ontsloten. In de Rivierenbuurt wordt, om omwegen te voorkomen, bij halte 
Generalenstraat zoveel mogelijk aangesloten op lijn 13. 
 
Nachtnet 
Voor het uitgaangspubliek in de nacht van zaterdag op zondag introduceren we een speciaal 
nachtbusnet in Klokbekerstad. Dit nachtnet ontsluit met een drietal lijnen de gehele stad, 
waarbij de lijnen zoveel mogelijk in het stadscentrum op elkaar aansluiten. Ook ’s nachts kan 
daarom probleemloos tussen de wijken onderling gereisd worden. 
Lijn N2 rijdt elk halfuur vanaf het Stadscentrum via het station en de Sieradenbuurt naar de 
Universiteitsbuurt en terug, lijn N5 elk uur vanaf het Stadscentrum via de P+R Bierlaan, de 
Kastelenbuurt en Seizoensbuurt naar de Strandwijk. Tot slot rijdt ringlijn N6 vanaf het 
Stadscentrum via de Vredige Buurt, Rivierenbuurt en Fruitbuurt. 
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