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Bergkwartier / Leusderkwartier / Vermeerkwartier / Bosgebied

Hoogland / Hoogland West / Kattenbroek

Liendert / Rustenburg

Nieuwland / Calveen / Buitengebied west

Randenbroek / Schuilenburg/ Stoutenburg

Schothorst / Zielhorst / De Hoef

Soesterkwartier / Isselt

Stadskern / Zonnehof / Kruiskamp / Koppel

Vathorst / Hooglanderveen / Vallei

Gaat u mee?
Woont u in Amersfoort, wilt u alleen of 

met anderen op stap?
Bekijk op volgende pagina’s de passende 

mogelijkheden voor u.

De Hoef



 
BUS

Wat is het  Busvervoer van Syntus (Keolis) naar  
verschillende bestemmingen binnen en 
buiten Amersfoort.

Voor wie Iedereen.
Waarheen  Van bushalte naar bushalte in de provincie 

Utrecht. 
Wanneer  Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 
Kosten & betalen  Met OV-chipkaart of pinpas/creditcard in de 

bus. Contant bij een verkooppunt.  
Zie .  Met een  
OV-chipkaart betaalt u in 2019 een  
basistarief van €0,96 en €0,15 per km.

Reserveren &  Reserveren is niet nodig. Plan uw reis via 
informatie    of . Het 

kan ook telefonisch via 0900 - 9292 (€0,90 
p/m).Informatie: 085-888 81 31  
(werkdagen 7.30-21.00 uur) of in de Syntus 
Service winkel op station Amersfoort.

http://www.syntusutrecht.nl
https://reizen.keolis.nl/nl/keolis
http://www.9292.nl


REGIOTAXI EEMLAND-HEUVELRUG

Wat is het  Een vorm van openbaar vervoer van deur 
tot deur, van en naar een opstapplaats of 
een halte. Ook rolstoelvervoer.

Voor wie  Voor iedereen die zelfstandig of met bege-
leiding kan reizen. 

Waarheen  Reisdoel binnen 5 zones van het huisadres. 
(ca. 25 km.)

Wanneer  Dagelijks, gedurende het gehele jaar, van 
6.00 tot 24.00 uur.

Kosten & betalen  Per rit een instaptarief en een tarief per 
zone. Reizigers met een Wmo-pas reizen 
tegen lager tarief.  In de taxi contant (ge-
past) of met PIN. Pashouders kunnen via  
automatische bankafschrijving betalen.

Reserveren &  Minimaal een uur van te voren via 
informatie   0900 - 11 22 445 of online via  

 Vanaf een ziekenhuis  
minimaal een half uur van te voren.

  De Regiotaxi kan een kwartier vroeger of 
later komen dan afgesproken.

 
VALYS

Wat is het  Taxivervoer voor uitstapjes en (familie)be-
zoek buiten de regio. Ook rolstoelvervoer.

Voor wie  Mensen met een mobiliteitsbeperking. 
Valyspas aan te vragen als u een  
Wmo-indicatie heeft, een gehandicapten-
parkeerkaart of en OV-begeleiderskaart.

Waarheen  Verder dan 25 km van het huisadres.
Wanneer  Dagelijks, gedurende het gehele jaar, van 

6.00 tot 01.00 uur.
Kosten & betalen   € 0,20 per kilometer binnen het jaarlijks 

kilometerbudget, daarna €1,23 per km.  
Valys schrijft de kosten af van uw bankreke-
ning. Eén begeleider kan gratis meereizen 
en twee reisgenoten tegen €0,20 per km.

Reserveren &  Reserveren tussen 6.00 en 1.00 uur via 
informatie  0900 – 9630 of online op . 

http://www.rteh.nl
http://www.valys.nl


WIJKMOBIEL 

Wat is het  Elektrische (golf )kar waarin 1 persoon en 
een opvouwbare rollator mee kan.  
Hulp vanaf de voordeur.

Voor wie  Minder mobiele mensen en senioren die 
willen reizen vanuit of naar de wijken:  
Schothorst, Zielhorst en De Hoef.

Waarheen  Van deur tot deur, korte afstanden vanuit 
en naar deze wijken.

Wanneer  Maandag – vrijdag tussen 9.00 en 22.00.
Kosten & betalen €2,00 pp  per rit | pinnen bij chauffeur
Vijfrittenkaart  €7,50. Verkrijgbaar bij De Koperhorst of 

Jumbo Emiclaer.
Reserveren &  Tot maximaal een dag van te voren bellen 
informatie  voor reservering tussen 17:00 en 21:00 uur.
  06 - 408 31 647 of 033 - 47 262 14 
 

BUURAUTOPLUS 

Wat is het Elektrische deelauto’s 
Voor wie  Voor ouderen vanuit het 

Soesterkwartier en Nieuwland. 
(mogelijk breiden we uit naar de rest van de 
stad in 2020). Ook voor dagbesteding of de 
Eetlijn (Soesterkwartier).

Waarheen Overal. 
Wanneer  De gehele week (bij beschikbaarheid 

vrijwillige chauffeur).
Kosten & betalen  € 0,30 cent per kilometer met een mini-

mum van € 2,00 per (retour)rit, contant of 
met PIN bij de chauffeur.

Reserveren &  Via , 
informatie    of  

033 - 88 716 22 (Soesterkwartier, zoveel 
mogelijk op dinsdag en donderdag) of  
06 - 293 65 447 (Nieuwland, dagelijks 
tussen 9 en 12 uur), liefst minstens twee 
dagen van te voren.

http://www.wijkmobiel.nl
http://www.buurautoplus.nl
mailto:buurautoplus%40gmail.com?subject=Reactie%20brochure


BURENHULP ZIELHORST EN SCHOTHORST

Wat is het  Inwonersinitiatief die praktische  
ondersteuning geeft aan mensen in de 
wijken Schothorst en Zielhorst.

Voor wie  Iedereen die niet zelf vervoer kan regelen, 
geen eigen vervoer heeft en ook geen net-
werk heeft die deze inwoner kan vervoeren. 

Waarheen  Korte ritten van/naar Schothorst en  
Zielhorst

Wanneer Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur.
Kosten & betalen   € 0,19 cent per kilometer, direct af te  

rekenen bij de chauffeur. 
Reserveren & Via 06 - 401 81 255 of
informatie    
 

BUURTPUNT ZUID

Wat is het Incidentele vervoersoplossing.
Voor wie  Senioren / mensen die niet in staat zijn 

elders vervoer te regelen.  
Geen rolstoelvervoer. 

Waarheen Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier.

Wanneer De gehele week.
Kosten & betalen € 0,25 cent per kilometer.
Reserveren &  Via  of via 
informatie  06 - 308 50 172. Eerst een intake.
 

mailto:burenhulpzielenschothorst%40gmail.com?subject=Reactie%20brochure
mailto:buurtpuntzuid%40gmail.com?subject=Reactie%20brochure


BURENHULP RANDENBROEK / SCHUILENBERG 

Wat is het  In overleg verzorgen vrijwilligers inciden-
teel vervoer in de stad. 

Voor wie Iedereen die niet zelf vervoer kan regelen. 
Waarheen Randenbroek en Schuilenburg.

Wanneer De gehele week.
Kosten & betalen  € 0,19 cent per kilometer, te betalen aan de 

vrijwilliger.
Reserveren &  Via de burenhulpdienst telefoonnummer: 
informatie   06 - 444 77 501,  

e-mail 

ANWB AUTOMAATJE

Wat is het  Het verzorgen van vervoer per  
personenauto door vrijwilligers.

Voor wie  Bewoners van Hoogland,  
Kattenbroek, Vathorst en Nieuwland 
die niet (meer) kunnen voorzien in hun 
vervoer of geen gebruik (meer) kunnen 
maken van het openbaar vervoer. 

Waarheen Door het hele land.
Wanneer De gehele week.
Kosten & betalen   € 0,30 per kilometer plus eventuele  

parkeerkosten contant aan de chauffeur 
betalen.

Reserveren & Maandag-donderdag 9.00 - 12.00 uur 
informatie via 06 – 53 700 784 
  
 

mailto:burenhulpdienst%40outlook.com%0D?subject=Reactie%20brochure
http://www.automaatje.hooglandswelzijn.nl
mailto:automaatjehoogland%40gmail.com?subject=Reactie%20brochure


ZONNEBLOEMAUTO 

Wat is het  De mogelijkheid om een rolstoelauto te huren, 
voor vervoer van personen gebonden aan 
rolstoel of scootmobiel. In de auto passen nog 
maximaal 4 andere personen. 

Voor wie  Voor rolstoel- en scootmobielgebruikers met 
zonnebloempas (aan te vragen voor €10,-)

Waarheen  Verschillende uitgifte locaties, o.a. aan de 
Ruimtevaart 4 te Amersfoort. 

Wanneer De gehele week beschikbaar. 
Kosten & betalen  € 40,- per dag, incl. 100 vrije km, daarna € 0,20 

per km.  Exclusief brandstofkosten en afkoop 
eigen risico.

Reserveren &  Online reserveren via
informatie 
 of telefonisch 088 - 00 16 717.
  

PLUSBUS033 

Wat is het  De PlusBus033 is er voor culturele uitstap-
jes door het hele land, verrassingstochten, 
rondvaarttochten of steden bezoeken, 
samen lunchen of dineren. Boodschap-
pen doen bij markten en winkelcentra in 
Amersfoort en omgeving met gezamenlijk 
koffiedrinken.  

Voor wie  Mensen die boven de 60 jaar zijn en in 
Amersfoort wonen.

Waarheen Door het hele land.
Wanneer  De Plusbus gaat 6 à 7 keer per week op 

pad.
Kosten & betalen Kosten verschillen per activiteit. 
Reserveren &  Eens in de zes weken komt een 
informatie   programma waarop men kan  

intekenen. 033 - 47 638 30
 
 

http://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
mailto:Plusbus033%40indebuurt033.nl?subject=Reactie%20brochure


GROENGRIJS BUS

Wat is het  Een touringcar voor maximaal  
54 personen, voorzien van invalidenlift.  
Voor het versterken van sociale cohesie en 
het terugdringen van eenzaamheid. 

Voor wie  Senioren, welzijnsorganisaties,  
buurtsociëteiten, verenigingen, mensen 
met een krap budget en sociaalmaatschap-
pelijke groepen van alle leeftijden. 

Waarheen Door het hele land. 
Wanneer De gehele week.
Kosten & betalen  Afhankelijk van de duur van de dagtocht en 

de afstand.
Reserveren &  Sjaak Smink, coördinator Groengrijs 
informatie  Amersfoort, 06 - 512 32 325,  
  
  

GEHANDICAPTEN SPORT VERENIGING AMERSFOORT (GSVA) 

Wat is het  Rolstoelbus voor het vervoer naar en van de 
sportaccommodaties/trainingen. Ook naar de 
wedstrijden/toernooien in de rest van het land. 

Voor wie  De leden van de diverse afdelingen van de 
GSVA.

Waarheen  Sportaccommodatie in de stad Amersfoort. 
Voor wedstrijden en toernooien ook buiten 
Amersfoort. 

Wanneer  Woensdag- en donderdagavond,  
in het weekend. 

Kosten en betalen  Stadritten € 2,50 Regioritten € 3,75  
(Hoevelaken, Soest, Nijkerk etc.)  
Overige ritten € 6,25. 

Reserveren &  Joop Bos, 06 - 165 13 753 
informatie   

mailto:sjaak%40smink.nl%20%0D?subject=Reactie%20brochure
mailto:sjaak%40smink.nl?subject=Reactie%20brochure
http://www.groengrijs.com
mailto:vervoer%40gsva.info%20?subject=Reactie%20brochure%20


ZEG JA 
TEGEN NIEUWE 
AVONTUREN.





Geen passende oplossing gevonden of wil je iets melden?
Bel 033 204 86 77

Via dit telefoonnummer is reserveren niet mogelijk. 

Reserveren gaat rechtstreeks via de vervoersinitiatieven op de manier die is vermeld in deze brochure. 

Uitgave 2019
Voor actuele informatie neem contact op met de vervoersinitiatieven via de vermelde gegevens.

Dit vervoersoverzicht is mede mogelijk gemaakt door Indebuurt033, gemeente Amersfoort, Vervoer voor Elkaar, Zet,  
Witteveen Mobiliteitsgroep.


