
met de 
Boskoopse 
BuurtBus

Heel 
Boskoop 
dichtbij

CORONA-
PROOF

OOK ELKE 
ZATERDAG

      Ik kom weer 
       zelfstandig 
    op dorp, lekker  
  boodschappen 
   doen

        Mama, 
   mogen Tess en 
    ik veilig samen  
    met de bus naar  
       het centrum?

Maar, oma,  
we kunnen toch 
ook leuk met de 

bus gaan?

    Ik kan weer 
   elke week 
 naar het graf 
van mijn man.

     Makkelijk! 
     Hoef ik mijn 
        auto niet 
       te parkeren 
                  ...

Medisch Centrum Parklaan

Halte ITC-terrein
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ERIC ASTRAAT
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LINNAEUSWEG

Maandag t/m zaterdag

Ook op zaterdag (tot 12.25 uur)

Route-
aanpassing 
zaterdag

MENDELWEGSTATION SNI JDELWIJK

ZWANENWATER
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NOORDEINDE

BEGRAAFPLAATS
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PADDEGAT

STATION
BOSKOOP
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ZUID

ZUIDKADE/
JUL IANASTRAAT

RI JNEVELD/
GOUDSE R I JWEG

LAAG BOSKOOP

B URG. COLI JN- 
STRAAT

HOE RIJDT DE BUS PRECIES?

Elk uur vanaf acht uur ‘s morgens 
vertrekt de BuurtBus vanaf het 
Rijneveld nabij de N207. Via de Goudse 
Rijweg rijdt hij via het Reijerskoop naar 
de Zijde, waar kan worden uitgestapt 
om bijvoorbeeld te winkelen in het 
centrum. Vervolgens stopt de BuurtBus 
bij het gezondheidscentrum aan 
de Boomgaard. Dan gaat het via de 
Zuidkade en de Linnaeusweg naar 
het station Snijdelwijk, alwaar op de 
trein gestapt kan worden naar Gouda 
of Alphen (eerste rit om 08.25 uur), 
of kunt uitstappen voor uw afspraak 
bij de tandartsenpraktijken aan de 
Mendelweg of Bosweg. De BuurtBus 
rijdt verder over de Puttelaan en 
het Noordeinde en via de rotonde 
bij de Zijde naar de Roemer, langs 
de begraafplaats. Ter hoogte van de 
ingang van het ITC-terrein is er een 
halte. Verderop draait de bus rechtsaf 
het 2e Laag Boskoop op, en rijdt via 
het Paddegat langs de dokterspost 
aan de Parklaan naar het station 
‘Boskoop’. Ook daar kunt u uitstappen 
voor de trein naar Gouda of Alphen. De 
BuurtBus vervolgt vanaf hier zijn route 
door het centrum van Boskoop naar 
Oost (eerste rit om 08.50 uur). Na de 
Zijde en het Torenpad wordt er op het 
Gouweplein gestopt. Vandaar verder 
richting de hefbrug naar het Rijneveld.

Stichting Buurtvervoer Boskoop is een initiatief van het Dorpsoverleg Boskoop

De Boskoopse BuurtBus is er voor iedereen: voor 
een ritje naar de andere kant van Boskoop, voor een 
boodschap in het centrum of simpelweg om de auto 
eens thuis te kunnen laten.

Steeds meer mensen (jong en oud) maken 
gebruik van dit vervoersgemak, maar er 

kunnen nog meer passagiers mee. En voor 
de prijs (slechts € 1,30 per rit) hoeft u het 
niet te laten. U kunt pinnen of betalen met 
uw OV-bewijs. De BuurtBus is coronaproof, 
rolstoel toegankelijk en ook uw hond mag 

mee. De bus is uitgerust met een   
ventilatie systeem, zodat u het 

nooit te koud of te warm 
zult hebben tijdens de reis.

De BuurtBus rijdt tussen genoemde 
tijden op elk uur zijn vaste route 
door Boskoop. Er zijn vaste halte-
plaatsen maar hij stopt ook overal 
langs de route als u uw hand naar de 
chauffeur opsteekt. Hij/zij zal u zeker 
laten instappen.

Bezoek onze website www.buurtbusboskoop.nl.  
Hier vindt u altijd de meest recente route, dienstregeling  
en de halteplaatsen. Als u de halteplaatsen aanklikt, ziet u 
wat u daar in de buurt kunt bezoeken.

Met de BuurtBus is 
heel Boskoop dichtbij


