Belangrijkste wijzigingen Dienstregeling 2019
Met ingang van 9 december 2018 is de nieuwe dienstregeling van kracht. Onderstaand geven wij een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling voor Brabant Oost en Brabant West.

STADSDIENSTEN
Stadsdienst Tilburg
Het nieuwe busstation aan de zuidkant van het treinstation wordt in maart 2019 in gebruik genomen.
De dienstregeling zal dan ook worden aangepast. Deze dienstregeling is dus tot maart 2019 geldig,
daarna volgt een nieuwe dienstregeling.
Lijn 1 ETZ Elisabeth – Centraal Station – Noord.
Lijn 1 gaat via de Wandelboslaan – Postelse Hoeflaan rijden in plaats van de Reitse Hoevenstraat. Dat
is nodig vanwege de aanleg van een snelfietsroute in de Reitse Hoevenstraat. Er komt een nieuwe
halte in de Postelse Hoeflaan, bij de kruising met de Petrus Canisiusstraat. Lijn 1 gaat ook de
bestaande halte P.Hoeflaan/ETZ Tweesteden bedienen.
Lijn 1 gaat op maandag t/m vrijdag overdag een kwartierdienst rijden.
Lijn 2 Reeshof – CS – Goirle.
In Goirle wijzigt de route. Lijn 2 rijdt vanaf de Wittendijk via de Hoogeindseweg en Kempenbaan naar
de Rillaersebaan. Bij de rotonde keert de bus en krijgt zijn eindpunt bij een nieuwe halte op de
Kempenbaan bij de kruising met de Baronielaan. Vervolgens weer terug via de Kempenlaan –
Hoogeindseweg – Wittendijk. De halte Nieuwe Rielseweg wordt een tweezijdige halte. De grote
eindlus door de wijk De Hellen vervalt voor lijn 2. Buurtbuslijn 295 neemt de route van lijn door de
Hellen over. Alle bestaande halten worden door de buurtbus bediend.
Lijn 5 Centraal Station – Noord-Stokhasselt.
In Stokhasselt wijzigt de route. Vanaf Busstation Noord via de Beethovenlaan en Stokhasseltlaan
direct naar het Verdiplein. Vanaf het Verdiplein naar Busstation Noord wordt de huidige route
gereden via Rossinistraat – Kapelmeesterlaan – Peronistraat – Componistenlaan. De bus rijdt dus een
lus in één richting door de wijk in plaats van de huidige route in twee richtingen.
Lijn 601 Centraal Station – Stappegoor.
De Stappegoor shuttle gaat in de ochtend- en middag vaker rijden: 8 keer per uur in plaats van 6 keer
per uur. Tussen 10:00 en 14:00 blijft lijn 601 6 keer per uur rijden.
Stadsdienst ‘s-Hertogenbosch
De stadsdienst in ’s-Hertogenbosch wijzigt nauwelijks. Op de meeste lijnen zijn wel kleine
verschuivingen als gevolg van aanpassingen van rijtijden.
Alleen de lijnen 8 en 9 kennen een routewijziging:
De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg
rijden. De halte Koning Willem I College richting Centraal Station wordt verplaatst naar de
Vlijmenseweg, net om de hoek. De lijnen 8 en 9 halteren ook bij de bestaande halte Koningsweg.

Stadsdienst Roosendaal
Lijn 1, 2, 3 en 12
De overstaptijd tussen lijn 2 naar/van Tolberg Oost en de Intercity van/naar Breda wordt met één
minuut verruimd.
Lijn 2 rijdt op werkdagen buiten de vakantieperioden in de middagspits niet meer via de wijk
Kalsdonk naar de halten Philipslaan en Kalsdonksestraat, maar via de halte Van Beethovenlaan.
Een nieuwe lijn 12 gaat op dat moment door de wijk Kalsdonk rijden en rijdt elk half uur tussen
Roselaar, Station en Kalsdonk.
Introductie Bravoflex Roosendaal
Na vertrek van de laatste ritten van de lijnen 1,2 en 3 gaat dagelijks vanaf ±21:45 tot ±00:15 uur
Bravoflex in Roosendaal rijden. Lijn 832 rijdt naar de wijk Tolberg en Weihoek, lijn 833 rijdt naar de
wijken Kroeven, Langdonk en Kortendijk. Beide lijnen vertrekken elk half uur in aansluiting op de
aankomende Intercity’s uit Rotterdam, Breda en Vlissingen en rijden naar elke aan de route gelegen
halte. Instappen op het Station is reserveringsvrij, bij elke andere instaphalte moet van te voren
worden gereserveerd. Meer informatie is te vinden via bravoflex.info.
Stadsdienst Bergen op Zoom
Lijn 23 rijdt een gewijzigde route via de Kardinaal Slootmanslaan en Mozartlaan. Aan de Mozartlaan
wordt een nieuwe halte in gebruik genomen. Reizigers van/naar de halten Noordsingel en Burg.
Stulemijerlaan kunnen gebruik maken van de lijnen 110, 111, 310 of de lijnen van Connexxion.
Reizigers van/naar de halte Noordzijde Zoom kunnen gebruik maken van de halte Burg.
Stulemijerlaan of Lavendelpad / Zandstraat.
De overstaptijd tussen lijn 25 naar/van Bergse Plaat en de Intercity van/naar Roosendaal –
Amsterdam wordt met één minuut verruimd.
Stadsdienst Breda
Lijn 6 Centraal Station – Ruitersbos – De Klokkenberg – Galder – Meersel Dreef
De dienstregeling van lijn 6 verschuift met een half uur zodat in Meersel Dreef wordt aangesloten op
de bussen van De Lijn naar o.a. Meer, Minderhout en Hoogstraten. Lijn 6 rijdt voortaan ook in de
vroege avond en op zaterdag een uurdienst.
Lijn 8 en lijn 16 Centraal Station – BUas Ignatiusstraat
In verband met de uitbreiding van het aantal studenten aan de BUas locatie Sibeliuslaan rijdt sinds 27
augustus jl. een tijdelijke lijn 16. Deze lijn blijft tot einde schooljaar 2018-2019 rijden. Aan het begin
van schooljaar 2019-2020 wordt de BUas Campus aan de Ignatiusstraat in gebruik genomen. Op dat
moment vervalt lijn 16 en rijdt lijn 8 in ochtend- en middagspits extra ritten.

Lijn 9 Centraal Station – Avans / Loevesteinstraat
In de ochtendspits rijden de ritten minder verspreid over het uur, maar kort na elkaar in aansluiting
op de aankomende Intercity’s op het Centraal Station. Aan het einde van de ochtendspits rijdt lijn 9
een extra rit van Centraal Station naar Loevesteinstraat.
In de middagspits vertrekt lijn 9 elk half uur, ter compensatie van het vervallen van lijn 11, vanaf de
Loevesteinstraat. De frequentie wordt van 6x naar 4x per uur verlaagd, ter compensatie rijdt lijn 326
elk kwartier i.p.v. elk half uur naar Centraal Station, Oosterhout en Raamsdonksveer. Aan het einde
van de middagspits rijdt lijn 9 een extra rit van Loevesteinstraat naar Centraal Station.
Lijn 11 Centraal Station – Bavel
Deze lijn vervalt. Reizigers naar/van Bavel en halte Lange Bunder kunnen gebruik maken van de
vernieuwde lijn 1. Reizigers naar/van de halte Loevesteinstraat kunnen in de spitsuren gebruik
maken van lijn 9 of anders uitwijken naar de halte Zorgvlietstraat (lijn 1) of de halte Bijster (lijnen
130, 325, 326, 327, 401 of 402).

STREEKLIJNEN
Lijn 92 Grave – Mill – Cuijk - Gennep
De route in Grave wijzigt. Lijn 92 gaat via de N324 Elftweg – Generaal de Bonsweg – Hoogeweg rijden
en bediend de halten Stoofweg en Generaal de Bonsweg.
Lijn 96 Zeeland – Schaijk – Oss
In Oss wordt de nieuwe halte Oostwal bediend.
Lijn 99 Nijmegen – Grave – Zeeland – Uden
Om de kwaliteit, vooral de reissnelheid, op lijn 99 te vergroten worden een aantal wijzigingen
doorgevoerd om de route te versnellen. In Zeeland wijzigt de route. Lijn 99 rijdt niet meer door het
dorp, maar via de Bergmaas en Rijksweg N324. Er komen twee nieuwe halten aan de rand van het
dorp op de Bergmaas: Tweehekken en Voederheil. Bij beide halten komen overdekte
fietsenstallingen. Bij de rotonde Rijksweg N324 – Corridorweg komt een nieuwe halte op de
Rijksweg.
In Uden vervallen de halten Violierstraat en Heufkens. De halte Velp, Heijtmorgen vervalt ook.
In Nijmegen vervallen de halten Viaductweg, Woonboulevard en Graafsebrug.
Door de wijzigingen in route en halten wordt de rijtijd korter. Daardoor zijn er ook wijzigingen in
vertrektijden.
Lijn 103 Willemstad – Fijnaart – Oud Gastel - Roosendaal
De halte Stampersgat, Dennis Leestraat op de Provincialeweg Noord wordt aan de route toegevoegd.
Stampersgat krijgt zo op werkdagen een halfuurdienst en wordt ook op zaterdag elk uur bereikbaar.
In de avonduren en het weekend rijdt in de gemeente Moerdijk Bravoflex. Meer informatie is te
vinden via bravoflex.info.
Lijn 104 Bergen op Zoom – Hoogerheide - Roosendaal
In de middagspits rijdt lijn 104 van Bergen op Zoom naar Ossendrecht, Postbaan een halfuur- i.p.v.
uurdienst. In de huidige dienstregeling rijden deze ritten onder lijnnummer 105.

Lijn 105 Bergen op Zoom – Hoogerheide - Putte
In de middagspits vervallen de extra spitsritten van Bergen op Zoom naar Ossendrecht, Postbaan.
In de nieuwe dienstregeling rijden deze ritten onder lijnnummer 104.
Lijn 110 Bergen op Zoom – Steenbergen - Dinteloord
Geen noemenswaardige wijzigingen.
Lijn 111 Bergen op Zoom – Steenbergen - Dinteloord – Oud Gastel – Roosendaal
In Bergen op Zoom vervalt de halte Halsterseweg. Halte Burgerhout is een goed alternatief.
Tussen Dinteloord en Stampersgat wordt via bedrijventerrein Nieuw-Prinsenland gereden. Aan de
Samenwerking komt een nieuwe gelijknamige halte. De halte Stampersgat, Dennis Leestraat wordt
naar de provinciale weg verplaatst.
Lijn 119 Breda – Prinsenbeek - Zevenbergen
In de vooravond op werkdagen wordt een extra rit Zevenbergen – Breda via Prinsenbeek gereden
zodat de halfuurdienst een uur langer doorrijdt.
Lijn 120 Gorinchem – Sleeuwijk, Tol - Werkendam
De aankomst- en vertrektijden wijken per uur licht af om de aansluitingen bij Sleeuwijk, Tol op de
Brabantliner in stand te houden. Op Sleeuwijk, Tol West vertrekt lijn 120 naar Gorinchem vanaf
perron D, lijn 120 naar Werkendam vanaf perron F.
Lijn 121 ‘s-Hertogenbosch – Wijk en Aalburg – Sleeuwijk – Gorinchem
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I College wordt verplaatst
naar de Vlijmenseweg.
De aankomst- en vertrektijden wijken per uur licht af om de aansluitingen bij Sleeuwijk, Tol op de
Brabantliner in stand te houden. Op Sleeuwijk, Tol West vertrekt lijn 121 naar Gorinchem vanaf
perron D, lijn 121 naar Wijk en Aalburg / ’s-Hertogenbosch vanaf perron E.
Lijn 121 rijdt in de vakantieperioden niet meer tussen Wijk en Aalburg, Kromme Nol –
’s-Hertogenbosch v.v. maar is gekoppeld aan lijn 135 Wijk en Aalburg, Kromme Nol –
’s-Hertogenbosch v.v. De rechtstreekse verbinding blijft, reizigers zijn alleen iets langer onderweg.
Op zaterdag wordt lijn 121 ook aan lijn 135 gekoppeld en vervalt de overstap bij Wijk en Aalburg,
Kromme Nol.
Lijn 123 Breda – Terheijden - Made – Raamsdonksveer
In de vooravond op zaterdag wordt een extra rit Made – Breda via Terheijden gereden zodat het
interval van anderhalfuur geen bus wordt teruggebracht naar een half uur.
Lijn 123 richting Breda vertrekt bij Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat vanaf perron F.
Lijn 130 Breda – Breepark – Minervum – Dorst – Rijen – Gilze AZC
De huidige lijn 130 Gilze, AZC – Gilze – Rijen wordt op werkdagen via de route van de huidige lijn 131
doorgetrokken naar Breda. Dus via Dorst en Breepark. Op zaterdag en zondag blijft lijn 130 rijden op
het traject Gilze, AZC – Rijen.

Lijn 130 rijdt alle dagen een uurdienst. Op werkdagen overdag rijdt er samen met lijn 131 ieder half
uur een bus tussen Gilze en Rijen station, met in Rijen goede aansluiting op de trein, zowel richting
Breda als richting Tilburg. In de ochtendspits buiten de vakantieperioden rijdt lijn 130 een extra rit
van Breda Centraal Station naar Minervum.
Lijn 131 Rijen – Gilze – Tilburg
De huidige lijn 131 wordt opgeknipt in lijn 130 Gilze – Rijen - Breda en 131 Rijen – Gilze – Tilburg.
Samen met lijn 130 rijdt er op werkdagen overdag ieder half uur een bus tussen Gilze en Rijen
station, met in Rijen goede aansluiting op de trein, zowel richting Breda als richting Tilburg. Lijn 131
gaat de route door Gilze in omgekeerde richting rijden. Vanuit Rijen rijdt lijn 131 net als lijn 130 eerst
naar de halte Aalstraat en dan via de halten Lange Wagenstraat, Vreugdendaal, Nerhovensestraat en
Nerhoven naar Tilburg. Vanuit Tilburg wordt eerst de halte Nerhoven bediend en vervolgens
Nerhovensestraat, Vreugdendaal, Lange Wagenstraat en Aalstraat.
Lijn 131 rijdt een uurdienst. In de ochtendspits wordt lijn 131 aangevuld met twee ritten van lijn 630,
zodat een halfuurdienst Gilze – Tilburg rijdt.
Lijn 132 Breda – Ulvenhout - Baarle-Nassau – Tilburg
Medio maart 2019 wordt het nieuwe busstation van Tilburg Centraal Station in gebruik genomen.
In Goirle wordt een nieuwe halte Kempenlaan in gebruik genomen. Tussen Chaam en Ulvenhout
vervalt de halte Bredaseweg.
De eerste rit op werkdagen buiten de vakanties van Baarle-Nassau naar Tilburg vervalt. De tweede rit
vertrekt 10 minuten eerder ten bate van treinaansluitingen in Tilburg naar Breda, ’s-Hertogenbosch
en Eindhoven. De eerste rit op werkdagen buiten de vakanties van Tilburg naar Breda via BaarleNassau start in Riel.
Op werkdagen vervalt in de vooravond één korte rit Breda – Ulvenhout en twee korte ritten
Ulvenhout – Centraal Station. Zaterdagochtend vertrekt de eerste rit van Breda naar Baarle-Nassau
een uur eerder.
Lijn 134 Waalwijk – Waspik – Raamsdonksveer
Lijn 134 is een nieuwe lijn die in de plaats komt van lijn 634 en ook deels buurtbus 206 en 234
vervangt. De route is gelijk aan de huidige lijn 634. In Waalwijk rijdt lijn 134 iets anders, namelijk via
de halten Tuinstraat, Prof.Asserweg, Floris V-laan, ETZ Waalwijk en Margrietstraat naar Busstation
Vredesplein. Lijn 134 richting Waspik / Waalwijk vertrekt bij Raamsdonksveer, Van
Wijngaardenstraat vanaf perron A.
Lijn 134 rijdt op werkdagen in de spitsen ieder halfuur, daarbuiten een uurdienst. Lijn 134 rijdt in de
vooravond tot 21:00 uur. In Waspik sluit lijn 134 aan op lijn 229 naar/van Waspik Zuid en ’sGravenmoer.
Lijn 135 Wijk en Aalburg, Dorp – Kromme Nol – Vlijmen – ’s-Hertogenbosch
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I College wordt verplaatst
naar de Vlijmenseweg.

Op werkdagen buiten de vakanties vertrekt de rit van 14:31 uur vanaf Kromme Nol naar ’sHertogenbosch 10 minuten later en geeft zo aansluiting op lijn 674 vanaf Andel Prinsentuin.
Lijn 136 Tilburg – Kaatsheuvel – Waalwijk – Drunen – ‘s-Hertogenbosch
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I College wordt verplaatst
naar de Vlijmenseweg.
In Loon op Zand komt een nieuwe halte bij de kruising Oranjeplein – Ecliptica.
Verder kleine wijzigingen in vertrektijden.
Lijn 140 Tilburg – Oisterwijk – Haaren – Helvoirt – ‘s-Hertogenbosch
Op werkdagen gaat een extra ochtendrit rijden van s-Hertogenbosch naar Tilburg met vertrek om
8:33 uur (aankomst Tilburg 9:37 uur), en een extra middagrit met vertrek om 18:39 uur uit sHertogenbosch
Verder alleen kleine wijzigingen in vertrektijden.
Lijn 141 Tilburg – Moergestel – Oirschot – Best
Door wijziging van vertrektijden verbetert de aansluiting op de treinen in Best.
Lijn 142 Tilburg – Hilvarenbeek – Middelbeers – Oirschot – Best
Door wijziging van vertrektijden verbetert de aansluiting op de treinen in Best.
Lijn 143 Tilburg – Hilvarenbeek – Lage Mierde – Reusel
Door wijziging van vertrektijden verbetert de aansluiting op lijn 319 in Reusel.
Lijn 154 ‘s-Hertogenbosch – Sint Michielsgestel – Schijndel – Son en Breugel – Eindhoven
De route in Schijndel wordt gewijzigd. Lijn 154 gaat via de Structuurweg rijden. Daar worden alle
halten van lijn 306 bediend: Zwembadweg, Steeg en De Beemd.
Lijn 157 Eindhoven – Son en Breugel – Veghel – Uden – Heesch – Oss
In Veghel wijzigt de route op twee plaatsen. In Veghel Zuid gaat de bus niet meer door De Leest
rijden, maar rechtstreeks via Corridor en Rembrandtlaan naar het Busstation Veghel. De halten
Maasstraat (vervangende halte is Oprit N265), De Leest, De Boekt en Trompstraat vervallen. Ook ten
noorden van het busstation wordt de route verkort. De bus rijdt na de halte Bolkenplein niet meer
via de Stationsstraat – Wilgenstraat – Populierenlaan naar de Bundersweg, maar via de Leo van der
Weijdenstraat – Iepenweg. De halte in de Wilgenstraat gaat bediend worden door lijn 158.
In Sint Oedenrode gaat lijn 157 stoppen bij de nieuwe halte op-/afrit A50.
Lijn 158 ‘s-Hertogenbosch – Berlicum – Heeswijk Dinther – Veghel
De route in Veghel wijzigt. Vanaf het busstation rijdt lijn 158 niet meer via de Stationsstraat, maar via
de Leo van der Weijdenstraat – Iepenweg – Populierenlaan – Wilgenlaan. De halte in de Wilgenlaan
wordt voortaan door lijn 158 bediend.
Verder alleen kleine wijzigingen in vertrektijden.

BUURTBUSLIJNEN
Lijn 200 Dinteloord – Fijnaart - Klundert
Zaterdagochtend vertrekt de eerste rit van Fijnaart naar Klundert en van Klundert naar Fijnaart een
uur vroeger. In Klundert bestaan in beide richtingen aansluitingen op lijn 117 naar/van Zevenbergen
en Breda.

Lijn 205 Dongen – Kaatsheuvel – Loon op Zand - Udenhout – Oisterwijk
Deze lijn vervalt. Het gedeelte Dongen – Kaatsheuvel wordt overgenomen door lijn 231. Het gedeelte
Udenhout – Oisterwijk wordt overgenomen door lijn 239.
Lijn 206 Waalwijk – Waspik - ’s-Gravenmoer – Oosterhout
Deze lijn vervalt. Het gedeelte Waalwijk – Waspik wordt overgenomen door lijn 134. Het gedeelte sGravenmoer – Oosterhout wordt deel van lijn 230.
Lijn 207 s-Hertogenbosch – Cromvoirt - Vught
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I College wordt richting
Centraal Station verplaatst naar de Vlijmenseweg.
De eerste 2 ritten naar Vught rijden tot de N65 (Boslaan). De tweede rit naar s-Hertogenbosch begint
niet meer op de Vijverbosweg maar op de Boslaan. De rit die om 16:52 uit s-Hertogenbosch vertrekt
rijdt tot de N65 (Boslaan), de rit die om 17:45 in s-Hertogenbosch aankomt begint op de Boslaan in
plaats van Vijverbosweg.
Lijn 210 Klundert - Oudenbosch
In de middag vertrekken alle ritten 2 minuten eerder in verband met eerdere aankomst Sprinter uit
Dordrecht.
Lijn 213 Wouw – Steenbergen – Oud Gastel
Lichte wijziging van de aankomst- en vertrektijden om de aansluitingen op de lijnen 104 en 112
naar/van Roosendaal bij halte Wouw, Omgang te behouden.
Lijn 215 Etten-Leur Grauwe Polder – Centrum - Leur
De route tussen halte Stadskantoor en de halte Centrum krijgt in verband met de gewijzigde
infrastructuur een gestrekte route. De halten Jozefhof, Kerkwerve en Fr. Van Eedenstraat vervallen.
Lijn 216 Prinsenbeek – Etten-Leur
Op werkdagen vervalt de eerste rit van Etten-Leur naar Prinsenbeek.
Lijn 218 Zevenbergschen Hoek - Zevenbergen
In de middag vertrekken alle ritten 2 minuten later in verband met latere aankomst Sprinter uit
Roosendaal. De aansluitingen op lijn 117 bij de Drie Hoefijzers blijven in stand.
Lijn 219 Etten-Leur – Zevenbergen
De eerste rit van Etten-Leur naar Zevenbergen rijdt direct naar Station Zevenbergen en maakt geen
lus door Zevenbergen.
Lijn 220 Roosendaal – Schijf – Achtmaal – Wernhout – Zundert – Klein Zundert
De eerste rit van Schijf, Achtmaal en Wernhout vervalt. De laatste rit van Roosendaal naar Wernhout
en Zundert wordt ingekort tot Achtmaal
Lijn 221 Almkerk – Giessen – Woudrichem – Sleeuwijk – Nieuwendijk – Almkerk v.v.
Tussen Almkerk en Nieuwendijk wordt de halte Gemeentehuis in de route opgenomen. Tussen
Giessen en Almkerk rijdt lijn 221 via Andel dorp en het Zwembad.

Lijn 222 Terheijden – Made - Weststad
Deze lijn vervalt. Reizigers tussen Terheijden, Wagenberg en Made v.v. kunnen van lijn 123 gebruik
maken. Reizigers naar/van bedrijventerrein Weststad kunnen met de vernieuwde lijn 224 reizen.
Voor reizigers naar/van bedrijventerrein Brieltjenspolder is de halte Blockmekerstraat het
dichtstbijzijnde alternatief.
Lijn 223 Almkerk – Dussen – Waalwijk
Tussen Almkerk en Eethen wisselen de 223 en 228 van route. Reizigers vanuit Dussen kunnen
rechstreeks naar Waalwijk reizen, reizigers vanuit Babylonienbroek kunnen rechtstreeks naar Wijk en
Aalburg, Kromme Nol reizen. Reizigers van Dussen naar Wijk en Aalburg, Kromme Nol kunnen met
lijn 227 reizen, reizigers van Babylonienbroek naar Waalwijk kunnen bij Eethen, Provinciale weg op
lijn 223 overstappen.
De halte Dussen, Diebracht vervalt. De halten Baan 4 en De Baan zijn het alternatief.
Lijn 224 Drimmelen – Made – Weststad – Oosterhout Vrachelen – Wilhelminalaan - Busstation
Bij Weststad vervalt de halte Stelvenseweg. In plaats daarvan wordt over het bedrijventerrein
gereden. De halten Technologieweg en Logistiekweg worden in de route opgenomen. Op zaterdag
rijdt lijn 224 niet via Weststad. Lijn 224 rijdt niet meer via Den Hout, lijn 226 is het alternatief.
Lijn 224 en 226 rijden na de ochtendspits binnen Oosterhout gezamenlijk een halfuurdienst.
Lijn 224 vertrekt op Oosterhout, Busstation vanaf perron C.
Lijn 226 Oosterhout Buurstede – Vrachelen – Den Hout – Wilhelminalaan – Busstation / Centrum
De route Buurstede – Vondellaan – Beneluxweg – Tilburgseweg v.v. vervalt. De halten Vondellaan en
Ranonkelstraat worden in de route van de nieuwe lijn 230 opgenomen. De halten Europaweg, St.
Antoniusstraat en Keiweg blijven bereikbaar met lijn 325.
De route Buurstede – Zuiderhout - Vrachelen – Wilhelminalaan – Van Liedekerkestraat – Strijenstraat
– Amphia ziekenhuis – Busstation – Mathildestraat blijft ongewijzigd. In een richting wordt de kern
Den Hout in de route opgenomen. In de ochtend van Centrum / Busstation naar Zuiderhout en in de
middag van Zuiderhout naar Busstation / Centrum. Aan het begin van de ochtendspits en het einde
van de middagspits wordt in beide richtingen via Den Hout gereden.
Lijn 226 en 224 rijden na de ochtendspits binnen Oosterhout gezamenlijk een halfuurdienst.
Lijn 227 Hank – Wijk en Aalburg – Waalwijk
In Waalwijk is de halte Europaplein vervallen en de halte Groen van Prinstererlaan verplaatst.
De halte Dussen, Diebracht vervalt. De halten Baan 4 en De Baan zijn het alternatief.
Lijn 228 Almkerk – Babylonienbroek – Wijk en Aalburg, Kromme Nol
Tussen Almkerk en Eethen wisselen de 223 en 228 van route. Reizigers vanuit Dussen kunnen
rechstreeks naar Waalwijk reizen, reizigers vanuit Babylonienbroek kunnen rechtstreeks naar Wijk en
Aalburg, Kromme Nol reizen. Reizigers van Dussen naar Wijk en Aalburg, Kromme Nol kunnen met
lijn 227 reizen, reizigers van Babylonienbroek naar Waalwijk kunnen bij Eethen, Provinciale weg op
lijn 223 overstappen.
De halte Dussen, Diebracht vervalt. De halten Baan 4 en De Baan zijn het alternatief.

Lijn 229 Almkerk – Raamsdonksveer – ’s-Gravenmoer
Lijn 229 wordt vanaf Raamsdonksveer doorgetrokken naar Raamsdonk, Waspik, Waspik-Zuid en ’sGravenmoer en neemt delen van de route van lijn 234 en 206 over. In Waspik wordt van/naar ’sGravenmoer aangesloten op lijn 134 naar/van Waalwijk. In ’s-Gravenmoer wordt aangesloten op de
lijnen 230 en 231 naar/van Oosterhout, Dongen, Rijen, Kaatsheuvel en Waalwijk.
Lijn 229 richting Waspik / ‘s-Gravenmoer vertrekt bij Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat vanaf
perron A, richting Hank / Almkerk vanaf perron F.
Lijn 230 ’s-Gravenmoer – Oosterhout – Dorst – Rijen
Dit is een nieuwe lijn die lijn 297 geheel vervangt en lijn 206 deels vervangt (gedeelte Oosterhout – sGravenmoer). Lijn 230 rijdt in Rijen een iets andere route ten opzichte van lijn 297: niet meer via de
halte Tropical in de Monseigneur Schaepmanstraat maar rechtstreeks vanaf het gemeentehuis naar
de Nassaulaan. Ook in Oosterhout Zuid rijdt lijn 230 een iets andere route dan lijn 297: via
Beneluxweg – Vondellaan met nieuwe halten Ranonkelstraat en Vondellaan.
Lijn 230 gaat ieder uur rijden op maandag t/m vrijdag en zaterdag. Dat is dus vaker dan de huidige
lijn 297. Op Rijen Station zijn goede aansluitingen op de trein van/naar Tilburg en Breda.
In s-Gravenmoer zijn goede aansluitingen op de buurtbuslijnen 229 naar Waspik – Raamsdonksveer,
lijn 231 naar Kaatsheuvel – Waalwijk en 231 naar Dongen.
Lijn 231 Waalwijk – Kaatsheuvel – ’s-Gravenmoer – Dongen – Rijen
Lijn 231 is een nieuwe lijn die lijn 298 geheel vervangt en lijn 206 deels vervangt (de verbinding
Waalwijk – s-Gravenmoer). Vanuit Waalwijk gaat lijn 231 via Sprang Capelle en Kaatsheuvel rijden.
Vervolgens wordt via Dongen-Vaart (met nieuwe halte op de Vaartweg) naar s-Gravenmoer gereden.
Tussen s-Gravenmoer en Rijen is de route gelijk aan de huidige lijn 298.
Lijn 231 sluit op Rijen Station goed aan op de trein van/naar Tilburg en Breda. In s-Gravenmoer zijn
goede aansluitingen op lijn 229 van/naar Waspik – Raamsdonksveer en op lijn 230 van/naar
Oosterhout.
Tussen Dongen en Rijen gaat in de spitsen ook de nieuwe lijn 631 rijden.
Lijn 233 Waalwijk – Drunen – Oud Heusden – Wijk en Aalburg
Tussen Oud Heusden en Wijk en Aalburg wordt via Herpt en Heusden gereden. In Heusden worden
de halten Burchtplein, Demer en Bakkersdam aan de route toegevoegd, in Herpt de halten
Groenstraat en Achterweg. In Heusden de halte Herptseweg naast de bestaande halte Laagstraat.
In Waalwijk wordt de halte Gemeentehuis in de route opgenomen.
Lijn 234 Waalwijk – Waspik – Raamsdonksveer
Deze lijn vervalt. De route wordt grotendeels overgenomen door lijn 134. Deze lijn heeft alleen in
Sprang Capelle een andere route via Bernhardstraat en Noorder Allee.
Lijn 239 Oisterwijk – Udenhout – Biezenmortel – Helvoirt – Cromvoirt – s-Hertogenbosch
Lijn 239 wordt vanuit Udenhout doorgetrokken naar Oisterwijk. In Udenhout komen twee nieuwe
halten op de Kreitenmolenstraat. Tussen Udenhout en Helvoirt wijzigt de route. Lijn 239 gaat via de
Gommelsestraat – Brabantsehoek (halte Huize Assissie) – Capucijnenstraat rijden, dus door

Biezenmortel. In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de
Onderwijsboulevard maar gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I
College wordt richting Centraal Station verplaatst naar de Vlijmenseweg.
Door de nieuwe, langere route wijzigen de vertrektijden ook. Lijn 239 sluit in Oisterwijk goed aan op
de treinen richting Eindhoven en Tilburg.
Lijn 250 Bokhoven – Engelen – s-Hertogenbosch
Op werkdagen rijdt de laaste rit tot Engelen, Kraanvogellaan in plaats van door naar s-Hertogenbosch
Centraal Station. Op zaterdag gaat de eerste rit naar s-Hertogenbosch een uur eerder rijden. De
laatste rit vanuit s-Hertogenbosch vervalt op zaterdag.
Lijn 251 Rosmalen – Kruisstraat – Nuland – Geffen – Loosbroek – Vorstenbosch – Uden
In Vorstenbosch wijzigt de route naar Heuvel – Kapelstraat – Kampweg. De halte Kerkstraat wordt
iets verplaatst naar de Kapelstraat.
De vertrektijden wijzigen iets zodat de aansluiting in Rosmalen op de treinen verbeterd.
Lijn 254 Schaijk – Reek - Zeeland – Uden
Lijn 254 gaat doorrijden naar het centrum van Uden. In Uden wordt een lus gereden, vanaf Zeeland
eerst naar het ziekenhuis en vervolgens via het centrum terug naar Zeeland. In Reek wordt de route
iets verkort. Lijn 254 rijdt niet meer via het Wapen van Reek, maar vanuit de Monseigneur Suijsstraat
direct rechtsaf de Monseigneur Borretstraat naar Zeeland.
Lijn 255 Boxmeer – Sambeek - Vierlingsbeek – Venray
In Venray gaat lijn 255 via Keizersveld rijden, waar de halte Buitenlust wordt bediend.
Lijn 262 Maren-Kessel – Lith – Lithoijen - Oss
In Oss gaat lijn 262 via de Oostwal rijden, met een nieuwe halte op de Oostwal. De halten Walstraat
en Eikenboomgaard (richting Lith) vervallen.
Lijn 289 Hilvarenbeek – Moergestel – Oisterwijk
Kleine wijzigingen in vertrektijden.
Lijn 292 Sint Anthonis – Westerbeek – Mill – Sint Anthonis – Boxmeer
De vertrektijden wijzigen met enkele minuten. De enalaatste rit wordt iets ingekort en eindigt in Sint
Anthonis, Dokter Verbeeklaan. De laatste rit vanuit Boxmeer wordt ook ingekort tot Sint Anthonis,
Dokter Verbeeklaan.
Lijn 294 Oss – Berghem – Herpen - Schaijk – Ravenstein – Dieden
In Oss gaat lijn 294 via de Oostwal rijden, met een nieuwe halte op de Oostwal. De halten Walstraat
en Eikenboomgaard vervallen.
De rit die om 15:36 uit Oss vertrekt rijdt voortaan via Schaijk en tot Ravenstein Station. De rit die om
16:29 uit Dieden vertrekt begint voortaan bij Ravenstein Station.
Verder kleine wijzigingen van vertrektijden.
Lijn 295 Hilvarenbeek – Goirle – Riel
Lijn 295 rijdt tot Goirle. In Goirle gaat deze lijn via de wijk De Hellen rijden.
De vertrektijden wijzigen.
Lijn 296 Oss – Oijen - Macharen – Megen – Haren – Oss
In Oss gaat lijn 296 via de Oostwal rijden, met een nieuwe halte op de Oostwal. De halten Walstraat
en Eikenboomgaard vervallen.

Lijn 297 Rijen – Dorst - Oosterhout
Deze lijn vervalt. De route wordt overgenomen door lijn 230.
Lijn 298 s-Gravenmoer – Dongen – Rijen
Deze lijn vervalt. De route wordt overgenomen door lijn 231.

BRAVODIRECT LIJNEN
Lijn 300 Tilburg – Kaatsheuvel – Waalwijk – ‘s-Hertogenbosch
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. Op de Vlijmenseweg komt bij het Koning Willem I
College een nieuwe halte. Verder kleine wijzigingen in vertrektijden.
Enalaatste rit Tilburg-Waalwijk door naar s-Hertogenbosch ivm afvoer Efteling.
Lijn 301 Tilburg – Kaatsheuvel – Waalwijk – Drunen - ‘s-Hertogenbosch
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. Op de Vlijmenseweg komt bij het Koning Willem I
College een nieuwe halte. Verder kleine wijzigingen in vertrektijden.
Lijn 305 Eindhoven – Veghel – Uden – Heesch – Oss
Lijn 305 gaat in Sint Oedenrode de nieuwe halte Op-afrit A50 bedienen.
Er zijn kleine wijzigingen in vertrektijden.
Lijn 311 Breda – Etten-Leur – Oud Gastel
In de ochtendspits wordt een extra rit van Oud Gastel via Etten-Leur naar Breda gereden. In de
middagspits worden extra ritten van Etten-Leur naar Breda gereden.
Lijn 325 Breda – Oosterhout
De extra ritten van Breda Centraal Station naar Oosterhout, Dommelbergenweg rijden voortaan naar
het Busstation. Een extra rit van Breda Centraal Station wordt tot Teteringen, Meulenspie ingekort.
Zaterdag overdag rijdt lijn 325 rechtstreeks tussen Vrachelen, Dommelbergen en Breda v.v.
De overstap bij Oosterhout, Busstation vervalt en daarmee ook de doorkoppeling met lijn 327.
Zaterdag rijdt lijn 325 tussen Oosterhout en Breda Breepark altijd één keer per uur, in de middag
twee keer per uur tussen Oosterhout en Breda, Centraal Station. Tussen Oosterhout en Breda rijdt
samen met lijn 326 en 327 6x per uur een bus. Naar Breepark rijdt in de avonduren en het weekend
altijd 3x per uur een bus.

Lijn 326 Breda – Oosterhout – Raamsdonksveer – Geertruidenberg
Diverse spitsritten van lijn 326 starten en eindigen bij Raamsdonksveer, Essenboom en in Breda
rijden de spitsritten ook tussen Breda, Centraal Station en Breda, Bijster.
In de ochtendspits worden extra spitsritten van Raamsdonksveer via Oosterhout en Teteringen naar
Breda gereden. In de ochtendspits rijdt vanaf Oosterhout in combinatie met lijn 325, 327 en 626 elke
vijf minuten een bus!
De laatste ochtendspitsrit naar Breda en de eerste middagspitsrit vanaf Breda vervallen.

Zaterdag rijdt lijn 326 tussen Raamsdonksveer en Breda Breepark altijd één keer per uur, in de
middag twee keer per uur tussen Geertruidenberg en Breda, Centraal Station. Tussen Oosterhout en
Breda rijdt samen met lijn 325 en 327 6x per uur een bus. Naar Breepark rijdt in de avonduren en het
weekend altijd 3x per uur een bus. Zaterdagavond rijdt lijn 326 vanaf Breepark naar Breda Vlaszak en
Centraal Station een extra late rit om ± 00:45.
Lijn 326 richting Oosterhout / Breda vertrekt bij Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat vanaf
perron C, richting Geertruidenberg vanaf perron D.
Lijn 327 Breda – Oosterhout – Dongen – Tilburg
Medio maart 2019 wordt het nieuwe busstation van Tilburg Centraal Station in gebruik genomen.
In Tilburg wordt via de Ringbaan-West gereden en niet meer via de Reitse Hoevenstraat.
Zaterdag overdag rijdt lijn 327 rechtstreeks tussen Tilburg, Dongen en Breda v.v.
De overstap bij Oosterhout, Busstation vervalt en daarmee ook de doorkoppeling met lijn 325.
Zaterdag rijdt lijn 327 tussen Tilburg, Dongen en Breda Breepark altijd één keer per uur, in de middag
twee keer per uur tussen Tilburg, Dongen en Breda, Centraal Station. De frequenties tussen Tilburg
en Oosterhout wijzigen niet. Tussen Oosterhout en Breda rijdt samen met lijn 325 en 326 6x per uur
een bus. Naar Breepark rijdt in de avonduren en het weekend altijd 3x per uur een bus.
Lijn 328 Oosterhout – Dongen - Tilburg
Medio maart 2019 wordt het nieuwe busstation van Tilburg Centraal Station in gebruik genomen.
In Tilburg wordt via de Ringbaan-West gereden en niet meer via de Reitse Hoevenstraat.
Lijn 400 Oosterhout – Raamsdonksveer – Sleeuwijk – Utrecht
In de meivakantie wordt de frequentie in de ochtend- en middagspits naar een halfuurdienst
verlaagd.
Maandag tot en met zaterdag in de late avonduren en op zondag vervalt het traject tussen
Oosterhout, Zuiderhout en Oosterhout, Busstation. Reizigers kunnen tussen Zuiderhout en
Busstation van de lijnen 325, 326 en 327 gebruik maken.
Lijn 400 richting Oosterhout vertrekt bij Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat vanaf perron B,
richting Utrecht vanaf perron E.
Lijn 402 Breda – Sleeuwijk - Gorinchem
Lijn 402 richting Gorinchem vertrekt bij Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat vanaf perron E.

SCHOOLLINERS
Lijn 600 Kaatsheuvel – Sprang Capelle – ‘s-Hertogenbosch
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I College wordt verplaatst
naar de Vlijmenseweg. Verder kleine wijzigingen in vertrektijden.
Lijn 605 Uden – Eindhoven
In Sint Oedenrode gaat lijn 605 stoppen bij de nieuwe halte op-/afrit A50.
Lijn 611 Oud Gastel – Etten-Leur - Breda
In Breda wordt na de halte Bijster naar BUas Ignatiusstraat gereden. De halte Loevesteinstraat
vervalt, deze blijft wel in de route van lijn 9 opgenomen.
Lijn 612 Rucphen – Etten-Leur - Breda
In Breda wordt na de halte Bijster naar BUas Ignatiusstraat gereden. De halte Loevesteinstraat
vervalt, deze blijft wel in de route van lijn 9 opgenomen.
Lijn 616 Etten-Leur - Breda
In Breda wordt na de halte Bijster naar BUas Ignatiusstraat gereden. De halte Loevesteinstraat
vervalt, deze blijft wel in de route van lijn 9 opgenomen.
Lijn 617 Willemstad – Fijnaart – Zevenbergen – Langeweg - Breda
In Breda wordt na de halte Bijster naar BUas Ignatiusstraat gereden. De halte Loevesteinstraat
vervalt, deze blijft wel in de route van lijn 9 opgenomen.
Lijn 619 Zevenbergen – Prinsenbeek - Breda
In Breda wordt na de halte Bijster naar BUas Ignatiusstraat gereden. De halte Loevesteinstraat
vervalt, deze blijft wel in de route van lijn 9 opgenomen.
Lijn 621 Werkendam - Sleeuwijk, Tol – Wijk en Aalburg – ‘s-Hertogenbosch
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I College wordt verplaatst
naar de Vlijmenseweg.
De aankomst- en vertrektijden wijken per uur licht af om de aansluitingen bij Sleeuwijk, Tol op de
Brabantliner in stand te houden. Op Sleeuwijk, Tol West vertrekt lijn 621 naar Werkendam vanaf
perron F, lijn 621 naar Wijk en Aalburg / ’s-Hertogenbosch vanaf perron E.
In de ochtendspits rijdt lijn 621 een extra rit van Andel via Wijk en Aalburg naar ’s-Hertogenbosch.
In de middagspits tijdens het verkort lesrooster van Andel Prinsentuin rijdt lijn 621 een extra rit van
Andel naar Werkendam.
Lijn 622 Lage Zwaluwe - Breda
In Breda wordt na de halte Bijster naar BUas Ignatiusstraat gereden. De halte Loevesteinstraat
vervalt, deze blijft wel in de route van lijn 9 opgenomen.
Lijn 623 Made – Terheijden - Breda
In Breda wordt na de halte Bijster naar BUas Ignatiusstraat gereden. De halte Loevesteinstraat
vervalt, deze blijft wel in de route van lijn 9 opgenomen.

Lijn 625 Oosterhout – Breda
Het traject tussen Oosterhout, Vrachelen, Dommelbergen en het Busstation vervalt. Reizigers kunnen
met lijn 325 naar Oosterhout, Busstation reizen en overstappen op lijn 625.
In Breda wordt de route verlengd naar BUas Ignatiusstraat.
Lijn 626 Sleeuwijk, Tol – Raamsdonksveer – Oosterhout – Breda
Tussen Oosterhout en Breda rijdt lijn 626 niet meer via de A27, maar via Teteringen en Breda
Centraal Station naar de Avans, Bijster en BUas Ignatiusstraat.
Lijn 626 richting Oosterhout / Breda vertrekt bij Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat vanaf
perron C.
Lijn 627 Dongen - Breda
In Breda wordt de route verlengd naar BUas Ignatiusstraat.
Lijn 628 Hank – Wijk en Aalburg, Kromme Nol – ‘s-Hertogenbosch
In s-Hertogenbosch wijzigt de route. De bussen rijden niet meer via de Onderwijsboulevard maar
gaan via de Vlijmenseweg – Koningsweg rijden. De halte Koning Willem I College wordt verplaatst
naar de Vlijmenseweg.
In de middagspits van Hank naar Wijk en Aalburg, Kromme Nol wordt een extra rit gereden.
Lijn 630 Gilze, AZC – Gilze – Tilburg
In de ochtend gaan twee ritten rijden. Deze rijden in Tilburg via de route van lijn 131 (Universiteit
Tilburg – Conservatoriumlaan – Hart van Brabantlaan) naar Tilburg Centraal Station.
Lijn 631 Dongen – Rijen Station
Deze nieuwe lijn gaat in Dongen vanaf de halten Volckaert en Middellaan direct naar het treinstation
van Rijen rijden. Daar zijn goede aansluitingen op de treinen richting Breda en Tilburg.
Lijn 631 rijdt in de spitsuren twee keer per uur. Elke rit sluit in de ochtendspits goed aan op de
treinen, en elke treinrit sluit in de middagspits goed aan op lijn 631.
Lijn 632 Alphen – Baarle-Nassau – Ulicoten – Chaam – Ulvenhout - Breda
Een nieuwe schoolliner om de drukke lijn 132 te ontlasten. In Breda wordt vanaf de binnenstad direct
naar de Avans, Bijster en BUas Ignatiusstraat gereden.
Lijn 633 Wijk en Aalburg, Kromme Nol - Waalwijk
De laatste rit van Waalwijk naar Wijk en Aalburg, Kromme Nol vervalt. Lijn 233 is het alternatief.
Lijn 634 Raamsdonksveer - Waalwijk
Deze lijn vervalt. De nieuwe lijn 134 is het alternatief.
Lijn 638 Grave – Gassel – Beers – Cuijk
De ochtendrit van Grave naar Cuijk gaat een kwartier later rijden en sluit dan beter aan op de
begintijd van het Merlet College. Lijn 638 gaat ook via het treinstation van Cuijk rijden, met goede
aansluiting op de treinen naar Nijmegen en Venlo.

Lijn 639 Udenhout – Helvoirt – ‘s-Hertogenbosch
Er komt een extra ochtendrit en een extra middagrit.
Verder alleen kleine wijzigingen in vertrektijden.
Lijn 654 s-Hertogenbosch – Schijndel – Eindhoven.
Deze nieuwe lijn geeft Sint Michielsgestel, Schijndel en Sint Oedenrode een stuk snellere verbinding
naar Eindhoven. Tussen s-Hertogenbosch en Schijndel rijdt de lijn via de route van lijn 306. Lijn 654
biedt hier extra spitsritten ter ontlasting van lijn 306. Vervolgens wordt naar Sint Oedenrode gereden
waar via de Noordelijke Randweg (met halte bij de Alfred Nobelstraat) naar de A50 wordt gereden en
verder via de A50 rechtstreeks naar Eindhoven.
In de ochtend worden twee ritten naar Eindhoven en twee ritten naar s-Hertogenbosch gereden. In
de middag zijn er twee ritten vanuit Eindhoven en twee ritten vanuit s-Hertogenbosch.
Lijn 662 Oss – Lith – Maren-Kessel
In Oss gaat lijn 262 en 662 gaan via de Oostwal rijden, met een nieuwe halte op de Oostwal. De
halten Walstraat en Eikenboomgaard (richting Lith) vervallen.
Het trajectdeel Maren-Kessel – s-Hertogenbosch vervalt. Tussen Maren-Kessel en Oss gaat lijn 662
vaker rijden: een halfuurdienst in plaats van de huidige uurdienst. De aansluiting op de trein in Oss
verbetert. Reizigers naar s-Hertogenbosch kunnen voortaan ieder half uur reizen met lijn 662 naar
Oss en van daar met de trein naar s-Hertogenbosch. In de daluren rijdt lijn 662 niet, dan rijdt
buurtbus 262.
Lijn 670, 671, 672, 673, 674, 675 en 676 Andel Prinsentuin
Lijn 671 richting Oosterhout vertrekt bij Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat vanaf perron B,
richting Andel vanaf perron E.
Lijn 680 Standdaarbuiten – Noordhoek - Zevenbergen
Deze winterschoolliner voor leerlingen aan het Markland College rijdt tot en met vrijdag 29 maart en
vanaf maandag 28 oktober.

NIGHTLINERS
Lijn 853
Lijn 853 naar de Haagse Beemden vervalt.
Lijn 854
Lijn 854 rijdt niet meer tussen Oosterhout – Dongen – Tilburg v.v.
In Oosterhout wordt naar Dommelbergen en Vrachelen doorgereden. In Breda vertrekt lijn 854 om
2:00 / 3:00 / 4:00 uur.
De eerste ritten van alle Nightliners vertrekken om 01:50 uur vanaf Breda Centraal Station en sluiten
aan op de laatste Nachtnettrein uit Eindhoven – Tilburg en Rotterdam – Dordrecht.

