
Informatie over busvervoer Streekbusmuseum 
  
Lijnen en tijden van de bussen 
Er rijden 2 bussen een ringlijn langs alle musea. Deze rijden tegen elkaar in zodat u nooit lang op een bus hoeft 
te wachten en kunt u zo snel mogelijk naar een volgend museum zonder de verplichting te hebben een hele 
ronde mee te moeten rijden. De tijden van de bussen staan in de foto's afgebeeld. Klik op de foto's en u kunt ze 
vergroten. Lees hierbij ook de onderstaande tekst voor de exacte halte locaties. Met een letter word 
aangegeven welke bus er aansluiting geeft op de vertrekkende of aankomende pont van of naar Tiengemeten. 
 
De musea 
Alle aanwezige musea doen mee. Leuk!! Hieronder kunt u ze bekijken. Ze staan hier op volgorde van de route 
van buslijn 102. 
 
"Het Land Van Strijen" - halte Nieuwestraat 
"Rien Poortvliet museum" - halte Veerdienst 
"Landbouwmuseum" - halte Veerdienst 
"Museum Hoeksche Waard" - eindpunt halte 
 
Lijn 101 vertrekt als eerste om 9:25u vanaf Heinenoord om aansluiting te geven op de eerste pont naar het 
Landbouwmuseum en het Rien Poortvlietmuseum. De 102 vertrekt om even voor 10 uur vanaf Heinenoord. De 
bus is dan even na de openingstijden al bij Het Land Van Strijen voor uw eventuele eerste bezoek. De 
tussenliggende haltetijden staan hieronder afgebeeld. 
 
Parkeren en openbaar vervoer 
Bij iedere halte zijn er op loopafstand parkeerplaatsen te vinden. Met name bij de haltes van de musea is er 
ruimte om uw auto te parkeren. Gezien wij ook veel gebruik maken van de haltes van Connexxion (zonder het 
OV te hinderen) is het ook vrij eenvoudig om met het openbaarvervoer naar een halte te komen.  
 
Halte Museum Hoeksche Waard 
U kunt met buslijn 160 Rotterdam - Goudswaard VV overstappen op bushalte "Sporthal" in Heinenoord op 1 
van de museumlijnen. 
Halte Poortwijk en Zinkweg; 
We maken gebruik van de reguliere haltes. Met het OV zijn deze te bereiken met buslijn 160 Rotterdam - 
Goudswaard VV en buslijn 171 en 172 Rotterdam - Oud-Beijerland VV. Let op: lijn 163 rijd niet op de 
zaterdagen! 
 
Museum Land Van Strijen 
Wij stoppen hiervoor op Connexxion halte Nieuwestraat te Strijen. Vanaf hier is het 1 minuutje lopen naar het 
museum. Op deze halte komt ook lijn 167 Busstation Heinenoord - Strijen VV. 
Halte Numansdorp Wethouder van der Veldenweg; 
Wij stoppen op het eindpunt van Connexxionlijn 164 Busstation Heinenoord - Numansdorp. U kunt hier ook 
overstappen op onze museumlijnen 
Bushalte Tiengemeten is met het OV op de zaterdagen niet bereikbaar omdat lijn 711 op de zaterdagen niet 
rijd. 
 
Komt u van een totaal andere kant? Op Heinenoord busstation geven de Connexxionlijnen aansluiting op de lijn 
naar keuze. Zo zijn wij ook vanaf Rotterdam en Dordrecht simpel te bereiken. Check voor de dienstregeling en 
de tarieven de website van Connexxion. 
 
Hou er rekening mee dat het Museum Land van Strijen vanaf 11.00 uur geopend is. 
 
Tarieven voor bus, musea en veerpont 
Voor de bus betaald u helemaal niets!!! Deze krijgt u geschonken van de gemeente Hoeksche Waard. Van de 
buslijnen 101 en 102 kunt u dus kosteloos gebruik maken zo vaak u wilt. 
Voor de musea en de veerpont betaald u het normale tarief en entree bedrag. 
Toegankelijkheid van de bussen 



Onze bussen stammen nog uit de tijd toen geluk nog heel gewoon was . Het zijn daarmee dan ook geen 
bussen zoals we die nu in het dagelijks leven zien rijden. Zo moet u bij ons nog het welbekende trapje op om bij 
uw zitplaats te komen. De bussen zijn dan ook helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers (opgeklapt de bus  in 
kan wel) en kunnen kinderwagens alleen leeg en opgeklapt met ons mee.  
 
Musea, bussen en....... Corona... 
Gelukkig zijn deze dagen weer mogelijk door de versoepelingen. Echter zijn we helaas nog niet va 
van het virus af en hebben we in overleg met de overkoepelende museumbus instanties besloten om de 
noodwet touringcars in acht te nemen. U en wij dienen ons dan ook aan de volgende regels te houden;  
De volledige capaciteit (zitplaatsen) van de bus mag gebruikt worden. 
- Houd u zich aan de basisregels 
- Stap niet in als u verkouden bent of koorts heeft 
- Passagiers van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje (dient u zelf voor te zorgen) 
- U stapt in en uit via de midden/ achterdeuren 
- Alleen de chauffeur maakt gebruik van de voordeur 
- Vermijd drukte. Ziet u dat een bus vol zit vragen wij u vriendelijk de andere bus te nemen. 
- Laat eerst mensen uitstappen alvorens u in stapt 
- Bij het instappen vragen we u om de meest verre plaats vanaf de deur te bezetten en zo naar de deur toe te 
vullen. Uitstappen in omgekeerde volgorde. 
- Loop alleen door de bus wanneer u in- of uitstapt. 
Alle regels zijn na te lezen in de bussen. 
Voor de regels in de musea raden wij aan om even met hun contact op te nemen. Wat we wel weten is dat er 
alles aan gedaan word om alles in goede banen te leiden. 
 
We vinden het fijn dat dit soort dingen weer mogen en georganiseerd kunnen worden. De gemeente, musea en 
wij hebben er alles aan gedaan om dit tot een succes te maken, op een veilige manier te kunnen doen en we 
hopen u dan ook op 19 en of 26 juni te mogen verwelkomen.  
 


