1. Achterhoek West (exclusief N18-corridor = Achterhoek Oost)
Uitgangspunt
Reactie/advies ROCOV
De vervoerstromen kenmerken zich door een
Het ROCOV is voorstander van het principe dat voor kleinschalige
groot aandeel spitsreizigers en weinig reizigers
vervoerstromen het meest optimale vervoerconcept wordt
’s avonds en in het weekend. Vandaar dat Arriva gekozen, zoveel mogelijk rijdend volgens een vast stramien.
voor de rustige momenten kleinschalig OV wil
inzetten. Afhankelijk van de omstandigheden kan
dat vraagafhankelijk of flexibel of kleinschalig vast
OV zijn
De Nachtvlinder ziet Arriva als de beste
De Nachtvlinder heeft zich de afgelopen jaren als vervoerconcept
productvorm voor kleine vervoerstromen met een bewezen. Het ROCOV pleit ervoor daarbij te kiezen voor het
uniform overstappunt en diffuse bestemmingen principe van een vast vertrekpunt (zonder reservering vooraf).
De samenhang tussen bus en trein goed
afstemmen zodat een optimaal OV-netwerk
ontstaat: samenwerking tussen beide
modaliteiten i.p.v. parallelliteit

Dit principe (visgraatmodel) heeft haar waarde bewezen en krijgt
de volle ondersteuning vanuit het ROCOV.

Lijn
24

Voorstel Arriva
Toevoegen 2 minuten extra rijtijd overdag a.g.v.
aangepaste weginfrastructuur

24

Robuustere overstaptijd in Doetinchem op/van trein
naar/van Arnhem; verruimen tot 8 minuten
Handhaven huidige route in ’s-Heerenberg en Lengel

24

26/27/29
26/27/29

Reactie Arriva

Vertrektijden verschuiven met ongeveer 15 minuten
mede t.b.v. nieuw Overstapmodel in Doetinchem
Verlengen rijtijd tussen Doetinchem en Arnhem met
enkele minuten

Reactie/advies ROCOV
Reactie Arriva
Akkoord!
Arriva is in gesprek met de vervoerder
Daarnaast gaat het ROCOV ervan uit dat Arriva van lijn 91, NIAG, over de afstemming
zorgdraagt voor goede aansluitingen op/van lijn rondom de aansluiting lijn 24 met lijn
91 tussen ’s-Heerenberg en Emmerich
91.
(treindienst Abellio).
In een separate brief aan de gemeente
Arriva wil het ROCOV hartelijk
Montferland vraagt het ROCOV aandacht voor bedanken voor het aankaarten van het
het belang van een goede doorstroming van het belang voor een goede doorstroming
OV bij (toekomstige) wegreconstructies.
van het OV.
Akkoord!
Zie opmerking aansluitingen met lijn 91.
Akkoord!
Zie ook opmerking over doorstroming hierboven.
Akkoord!
Dit voorstel is afgestemd met Hermes.
Akkoord!

26/27/29
26

51

In Doetinchem lijnen 27 en 29 laten aansluiten op
treinen naar/van Winterswijk
In het weekeinde en de avonden route inkorten tot
het traject Station Dieren – Kraakselaan Doesburg,
waarbij de frequentie wordt verhoogd van 1x per uur
naar 2x per uur. Hiermee is de kans dat de kleine
bussen overbezet raken klein
Verbeteren snelheid en robuustheid door saneren
weinig gebruikte bushaltes: Hengelo De Tol, Hengelo
Van Neck, Velswijk Waarlo (alle in buitengebied). De
Tol komt zeker te vervallen; Van Neck is nog
vraagteken. Waarlo blijft (geen tijdwinst bij opheffing)

Akkoord!
Prima dat Arriva en Hermes dit met elkaar
hebben afgestemd. Goed voorstel. Akkoord!

Het ROCOV is geen voorstander van het
De drie haltes worden in het
wegsaneren van haltes zonder dat daar een goed vervoerplan genoemd als haltes met
alternatief tegenover staat. Wellicht is het
laag gebruik. De haltes Waarlo en Van
systeem dat collega vervoerder Syntus in de
Neck blijven in gebruik, waarbij op
concessie Veluwe hanteert zinvol: flexhaltes.
langere termijn vraagtekens worden
Vooralsnog adviseert het ROCOV negatief.
gesteld bij het nut en noodzaak van de
haltes.
De halte De Tol wordt opgeheven met
ingang van de nieuwe dienstregeling.
De halte De Tol ligt slechts op 400
meter afstand vanaf halte Van Neck.
Arriva acht dit, gezien het zeer lage
gebruik, als volwaardig alternatief
buiten de bebouwde kom.
De haltes Van Neck en Waarlo worden
niet opgeheven met ingang van de
nieuwe dienstregeling. Opheffing is
voorlopig ook niet aan de orde.

51

82

Nieuw
overstapmodel
D’chem

Gaan rijden buiten Keijenborg om via N316
Het ROCOV heeft hier problemen mee daar
(vervangende halte aan rand dorp nabij Kroezerijeen aantal bewoners fors langere afstanden
weg). Halte wordt voorzien van fietsvoorzieningen en moet lopen.
veilige oversteek. Per werkdag nadelig voor ongeveer Evenwel, het niet voor bussen geschikte
35 reizigers uit Keijenborg. 600 reizigers profiteren van wegenpatroon van Keijenborg maakt het rijden
hogere snelheid. 400 reizigers krijgen robuustere
door Keijenborg tot een probleem. Daarom
aansluiting bus-trein te Vorden
akkoord met het voorstel met als voorwaarde
dat de route pas dan wordt verlegd nadat de
vervangende halte is gerealiseerd (inclusief
veilige bereikbaarheid; sociaal veilig is en is
voorzien van adequate fietsenstallingen).
Verbeteren aansluitingen op/van treinen stations
Akkoord!
Zutphen en Doetinchem door verschuiven
Onduidelijk is of deze lijn in Zutphen de huidige
dienstregelingstijden
route blijft rijden na invoering van het nieuwe
lijnennet in Zutphen.
Toepassen nieuw overstapmodel; alleen werkdagen Akkoord!
en overdag.
Tijdens de toelichting op de plannen tijdens de
Aankomst bussen zoveel mogelijk in patroon:
ROCOV vergadering heeft Arriva aangegeven dat
.14/.29/.44/.59
er lijnen gekoppeld worden (en passagiers dan
Vertrek bussen zoveel mogelijk in patroon:
niet hoeven over te stappen), maar dat deze
.01/.16/.31.46
koppelingen kunnen wisselen. Het
Overstaptijden: bus-bus=2; bus-trein=8; trein- bus=10 ROCOV geeft er de voorkeur aan de koppelingen
minuten
zoveel mogelijk een vaste structuur te geven.

40

Tijdens de spits verdichten tot halfuurdienst

Akkoord!

40

Ook rijden tijdens weekenden tussen Doetinchem en Akkoord!
Terborg; samen met trein dan bieden van een
Daarnaast leeft de wens bij het ROCOV de
halfuurdienst tussen Terborg en Doetinchem
treindienst tussen Doetinchem en Winterswijk
gedurende een groot deel van de zondag uit te
breiden tot een halfuurdienst.

Arriva kan zich vinden in het moment
van routeaanpassing. In overleg met
wegbeheerders wordt aangegeven dat
de route pas aangepast zal worden als
alle voorzieningen gereed zijn.

Lijn 82 blijft in Zutphen de huidige
route rijden, ook dezelfde haltes
worden bediend.
Arriva is ook voorstander van het
koppelen van busverbindingen tussen
zuidelijke en noordelijke richting. Door
verschillen in frequenties (Bv. lijn 82 1x
per uur versus lijn 28 4x per uur) en
dienstregelingsvormen (symmetrische
versus asymmetrische dienstregeling)
is het echter niet mogelijk om hier een
volledig vast patroon voor te creëren.
Opmerking: Door verschillende spitsen dalpatronen is het echter niet altijd
mogelijk over de gehele dag gelijke
Deze
wens zal onderzocht
worden voor
lijnkoppelingen
aan te bieden.
het jaar 2019. Aandachtspunt in deze is
wel dat hiervoor subsidiegelden voor
beschikbaar dienen te zijn of anders
worden benut

80/82/83
Arriva wil de lokale bediening van Zutphen beter
Akkoord!
Wordt
afstemmen op de vervoervraag (verreweg grootste
Dit voorstel zal goed moeten worden
80/83/84
aantallen reizigers tussen Wansveld en station en
gecommuniceerd in en om Zutphen. Het ROCOV
= Stadsdienst tussen Zuidwijken en station). Overige vervoerstromen wil graag betrokken worden bij het
Zutphen
blijven beperkt.
communicatietraject.
Voorstel: versnellen reistijden tussen station en
Daarnaast stelt het ROCOV voor te onderzoeken
Zuidwijken/Warnsveld De Leesten; verbeteren
of deze lijnen kunnen worden versterkt met een
aansluitingen op/van treinen
dagvlindersysteem.
Nieuwe stadslijn 83 station-Warnsveld Leesten (2/u) In Zutphen komt de betrouwbaarheid van de
Nieuwe stadslijn 84 station-Zuidwijken
Nachtvlinder regelmatig in gevaar als er
Lijn 80 wordt ontsluitende lijn via Zuidwijken en
meerdere reserveringen zijn richting station. Het
Leesten (samen elk half uur tussen station en
ROCOV roept Arriva op daarin verbetering te
Zuidwijken)
brengen.

Communicatie
Arriva denkt momenteel aan een
losstaand communicatietraject ten
behoeve van de wijzingen in
Zutphen/Warnsveld, dit naast de
reguliere campagnes. Wordt vervolgd.
Dagvlindersysteem
Wij nemen de opmerking mee in het
reeds lopende onderzoek over bredere
inzet van het vlindersysteem. De
ROCOV werkgroep Dienstregelingen
wordt hier regelmatig over bijgepraat.
Arriva is wel van mening dat een
Dagvlindersysteem en Stadsbussen
elkaar niet moeten gaan
beconcurreren. Een voorbeeld vormt
de Nachtvlinder. Overdag rijden de
lijnen 80, 83 en 84, na 21:00 rijdt de
Nachtvlinder in plaats van deze drie
lijnen.
Betrouwbaarheid Nachtvlinder
Met ingang van de nieuwe
dienstregeling voert Arriva ook
wijzigingen door in het interne
logistieke proces achter het product
Nachtvlinder. Hierdoor denken wij
eventuele vertraging door drukte op
de eerste drukke Nachtvlinder niet
door te laten werken op de overige
Nachtvlinderritten.

80

Vervalt ma/vr na 18:30 en tijdens weekenden.
Het ROCOV kan met dit voorstel alleen
Nachtvlinder vanaf 21:00 uur als aanvulling op nieuwe akkoord gaan als de Nachtvlinder al vanaf
lijnen 83 en 84
18:30 uur gaat rijden en tijdens de weekenden
wordt aangevuld met een Dagvlindersysteem.

In de tijdsperiode van 18:30 tot 21:00
zijn de vervoersstromen te groot voor
de Nachtvlinder. Het is beter om dan
nog conventionele stadsbussen in te
zetten. Tussen 18:30 en 21:00 en in het
weekend overdag zijn er ook
beduidend meer reizigers die naar het
station reizen t.o.v. het aantal reizigers
van het station naar bestemmingen in
Zutphen; een dagvlindersysteem zorgt
ervoor dat meer dan de helft van de
reizigers de reis dient te reserveren.
Een dergelijk percentage is niet
gewenst bij een dergelijke
vervoeromvang.
Tussen 18:30 en 21:00 en in het
weekend rijden de buslijnen 83 en 84
in plaats van lijn 80. Om 21:00 eindigen
alle dagen de busdiensten 83 en 84 en
neemt de Nachtvlinder 880 het over.
Het Vlindersysteem wordt de komende
tijd verder ontwikkeld. Dit schept
kansen om toekomstig
dagvlindersystemen in te voeren in
gebieden waar de vervoervraag relatief
laag is; de plaats Lochem zou een
dagvlinder goed tot zijn recht komen.

Nieuwe
diensten in
Zutphen

De nieuwe opzet Zutphen zal in de loop van 2018
worden geëvalueerd.

Het ROCOV wil graag bij deze evaluatie
betrokken worden.

Nieuwe
diensten in
Zutphen

Inzetten CO2-neutrale voertuigen op nieuwe lokale
lijnen in Zutphen

Zeer goed streven. Akkoord!

Wij willen het ROCOV graag op de
hoogte houden door het periodieke
overleg met de werkgroep
Dienstregeling.

54

Wisselende vertrek- en aankomsttijden, waarbij in
de ochtend in Zutphen wordt aangesloten op de IC
naar Roosendaal en ’s middags uit Roosendaal

81

Bieden van aansluiting te Deventer op IC’s naar/van Akkoord!
Amersfoort en Enschede (i.p.v. Zwolle; deze wordt veel Het ROCOV begrijpt dat er een keuze gemaakt
langer: 25 minuten tegen nu 4)
moet worden.
Rijdt in Zutphen niet meer via halte Industrieweg
Akkoord!
(De Mars) (slechts vier in- en uitstappers)
Gaan tussen station Deventer en Epse De Pessink
Akkoord!
om het kwartier rijden i.p.v. vlak achter elkaar
Nieuwe spitsbussen/scholierenlijnen:
Akkoord!
De dienstregeling wordt afgestemd op
Lijn 623 Ruurlo – Doetinchem
In de voorstellen ontbreekt helaas informatie
de onderwijsinstellingen in
Lijn 627 Giesbeek – Doesburg – Doetinchem
over de route van deze nieuwe lijnen. Het ROCOV Doetinchem. Door verschuivingen in
Lijn 628 Dinxperlo – Ulft – Doetinchem
ontvangt graag een kaartje waarop de nieuwe
lestijden wordt de dienstregeling van
Lijn 651 Lochem – Doetinchem
lijnen zijn aangegeven.
deze schoolbussen
ingericht/afgestemd op de
Het ROCOV gaat ervan uit dat de inzet van deze vervoersverschuivingen (qua tijd) die
zich in de maand september voor het
nieuwe lijnen is afgestemd met de
eerst zullen laten zien. Daaropvolgend
onderwijsinstellingen in Doetinchem.
zullen wij ROCOV informeren.

81
56/81
Spits
bussen

Graafschap
College

In 2018 verhuizen enkele opleidingen naar
Sportpark Zuid aan Liemersweg. Bediening door
nieuwe lijn 628 en mogelijk ook Servicelijn 1. In
voorjaar 2018 komen nadere voorstellen

Het ROCOV betreurt deze aanpassing omdat
Een andere lijnkoppeling biedt helaas
daarmee regelmaat in de dienstregeling verloren geen oplossing. Lijn 54 kan ook tussen
gaat. Het ROCOV vraagt Arriva te onderzoeken of de treinknoop van heel en half
een andere oplossing mogelijk is (d.m.v. een
aankomen. Dit resulteert echter in
lijnkoppeling in Zutphen?)
overstaptijden van minimaal 13 tot
meer dan 20 minuten. Met dergelijke
overstaptijden denken wij geen
aantrekkelijk product aan te bieden.

Het ROCOV wacht de voorstellen van Arriva af.

Buurt
bussen en
flexibel OV

•
Aanpassing route lijn 196 a.g.v.
Het ROCOV gaat akkoord met deze
wegafwaarderingen in ’s-Heerenberg en Nieuw- Dijk. voorstellen.
•
Aanpassing route lijn 199 in Rekken t.b.v.
betere ontsluiting kliniek voor reizigers uit Enschede
• Nieuwe belbus 174 tussen Westendorp en
Varsseveld op momenten dat lijn 74 niet rijdt
•
Opnemen haltes Watertoren, Oude
Begraafplaats en Bieshorstlaan in Zutphen/ Warnsveld
in Nachtvlindersysteem

Onderzoek
Dagvlinder

In 2018 onderzoek naar mogelijkheden
Dagvlindersysteem. Uitgangspunten:
• Aantoonbare en blijvende vraag
• Moet beter zijn voor de reiziger
• Operationele betrouwbaarheid
• Financieel duurzaam
• Eenvoudig te begrijpen

Het ROCOV wil graag bij dit onderzoek
betrokken worden. Overigens is het ROCOV
huiverig voor een breed toegepaste omzetting
van regulier vast OV in een Dagvlindersysteem.

2. N18-corridor/Achterhoek Oost
Aspect
Nieuwe
infrastructuur

Reiziger
beter
bedienen

Toelichting/uitwerking Arriva
Reactie/advies ROCOV
Reactie Arriva
In de loop van 2018 wordt de nieuwe N18 tussen
Het ROCOV kan zich vinden in het
Lichtenvoorde en Enschede in gebruik genomen. Deze uitgangspunt gebruik te gaan maken van nieuwe
weg biedt de mogelijkheid het lijnennet in de
en mogelijk ook voor het OV snellere
oostelijke Achterhoek anders in te richten. Vanwege infrastructuur.
de nieuwe N18 zal de bestaande route deels worden
afgewaardeerd tot 60 km wegen met gevolgen voor de
doorstroming
• Investeren in betere bereikbaarheid Achterhoek Het ROCOV is evenals Arriva van mening dat de
• OV dient aantrekkelijk te blijven t.o.v. de auto
reistijden niet moeten toenemen t.o.v. de
•
Reistijden mogen niet toenemen a.g.v.
reisduur per auto.
afwaardering huidige wegennet

Inspelen
op OV-visie
door Saldobenadering

74

74

Een combinatie van onderling samenhangende
plannen of wijzigingen waarvan één of enkele
afzonderlijk een negatief effect kan hebben op een
kleine groep reizigers, maar waarvan de
gecombineerde uitvoering leidt tot een verbetering
van de kwaliteit voor een grote groep reizigers of van
het openbaar vervoer als geheel
Wordt de basislijn tussen Doetinchem en Enschede
en gaat in Varsseveld via station rijden. Neemt deze
functie van lijn 73 over tussen Groenlo en Enschede
Door route over de nieuwe N18 vervallen de haltes
Den Sliem en Hupsel (rand Groenlo resp.
buitengebied).
De halte De Kiefte ten zuiden van Eibergen wordt
vervangen door een nieuwe halte

Het ROCOV pleit voor een “voorzichtige”
toepassing van dit principe. Dit mag niet leiden
tot het wegvallen van het reguliere OV voor een
toenemende groep inwoners in de regio. Waar
legt Arriva de grens?

Akkoord!

Het ROCOV betreurt het vervallen van de
Zie onderstaande reizigersaantallen
haltes Den Sliem en Hupsel. Helaas is niet
duidelijk hoeveel reizigers daarmee gedupeerd
worden. Vandaar het verzoek aan Arriva hierover
duidelijkheid te verschaffen.

Daarnaast doet het ROCOV de suggestie lijn 72
via de bestaande route te laten rijden tussen
Eibergen en Groenlo, waarmee genoemde haltes
in stand kunnen blijven.

74

74

74

Rijdt in eindfase niet meer via Haaksbergen.
(Daarvoor is wel aanleg nieuw overstappunt nodig bij
Assinkbos voor overstap op lijn 62 van Twents)
Op werkdagen handhaving frequentie tussen
Doetinchem en Varsseveld

Routeverlegging in Varsseveld a.g.v. aandoen station

Het laten rijden van lijn 72 staat nog
wel open als een eventuele optie. Wij
verwachten echter dat door de
gewijzigde infrastructuur net tijd te
kort komen om aansluitingen te bieden
in zowel Neede als station
Lichtenvoorde - Groenlo. Doordat de
infrastructuur nog niet gereed is
kunnen wij niet zeggen of dit in de
praktijk wél zou passen.

Akkoord onder voorwaarde van een snelle
overstap bij Assinkbos.
Akkoord!
Het ROCOV gaat ervan uit dat Arriva goed in de
gaten houdt dat de capaciteit van de bussen
tussen Doetinchem en Lichtenvoorde niet tekort
schiet nu tussen Varsseveld en Lichtenvoorde lijn
72 komt te vervallen.
Het ROCOV stelt voor de extra spitsritten
Zie onderstaande redenering.
tussen Doetinchem en Groenlo vv niet via het
station in Varsseveld te laten rijden, maar via de
kortere huidige route, omdat de meeste reizigers
Doetinchem als bestemming hebben en niet
station Varsseveld. Het zou logisch zijn deze lijn
als 674 in te leggen.

Allereerst herkennen wij ons in de opmerking van het ROCOV. De keuze om de spitsritten van lijn 74 versneld onder een ander lijnnummer te rijden hebben
wij bij de totstandkoming van de dienstregeling overwogen. Het rijden van de spitsritten via de huidige route onder lijnnummer 647 heeft namelijk een aantal
voor en nadelen:
Voordelen:
 Het rijden van een kortere route heeft geen gevolgen voor aansluitingen, de basisritten sluiten aan op de trein in Varsseveld;
 De route via alleen halte Den Es is circa 3 minuten sneller;
 Het aanhouden van schoollijnnummer 674 schept verwachtingen over het bedieningsaanbod in vakantieperioden, deze ritten rijden in de vakantie
inderdaad niet.
Nadelen:
 Doordat de huidige route circa 3 minuten sneller is zou de strakke kwartierfrequentie op een deel van het traject niet mogelijk zijn. Hier zou dan
volgens een zogenaamd 12’ - 18’ interval worden gereden;
 Het invoeren van een lijnnummer 674 komt het aantrekkende effect van een kwartierfrequentie niet ten goede. Veelal zijn reizigers gewend te reizen
met één bepaalde lijn, bij voorkeur zonder verwarrende routevarianten;
 Zoals aangegeven worden richting Enschede ook spitsritten ingezet. Om eenduidigheid in de spitsinzet te behouden zouden deze ritten ook als lijn
674 uitgevoerd moeten worden. Deze ritten hebben geen afwijking in de route. Voor reizigers is het verwarrend om deze ritten ook als lijn 674 in te
zetten, er is geen verschil voor de reiziger;
 Zoals aangegeven in het vervoerplan fungeert lijn 74 als basislijn in de Achterhoek. Verschillende investeringen worden gedaan om lijn 74 naar een
hoger kwaliteitsniveau te tillen. Een eenduidige kwartierfrequentie is daar onderdeel van.
 Voor studenten vanuit Winterswijk en Aalten is het aantrekkelijk om in Varsseveld over te stappen op lijn 74. Lijn 74 rijdt langs één van de vestigingen
van Graafschap College. Hierdoor is het voor een groep studenten aantrekkelijk om niet in Doetinchem maar al in Varsseveld over te stappen. De
extra spitsritten sluiten namelijk aan op de aankomende trein vanuit Aalten en Winterswijk met een overstaptijd van 5 minuten.
Samengevat: voor beide keuzes valt wat te zeggen. In het vervoerplan is de keuze gemaakt om reizigers een eenduidig en aantrekkelijk product voor de
reizigers aan te bieden wat betreft routevoering. Bovenstaande afwegende blijft Arriva bij de keuze om ook de spitsritten via station Varsseveld te rijden.
74
Nieuwe halte Lichtenvoorde Zuid
Akkoord!
74
Nieuw centraal busstation in Groenlo nabij N18
Akkoord onder de voorwaarden dat hier goede
onderlinge aansluitingen tussen bussen worden
geboden, de nieuwe locatie sociaal veilig is,
voldoende fietsenstallingen krijgt en d.m.v. lijn 72
een verbindende ontsluiting met Groenlo (gehele
kern ligt ten westen van het nieuwe busstation;
loopafstanden zijn erg lang).
74

Aanleg nieuw overstappunt Assinkbos

Akkoord!

74

73
73

73

72

72

72/73/74

Rijdt ’s avonds en weekeinde tot Assinkbos; daar
aansluiting op lijn 62 naar/van Enschede. Arriva heeft
ambitie om op zaterdag met lijn 74 via nieuwe N18
door te rijden naar/van Enschede
Blijft rijden van/naar Winterswijk en vult lijn 74 aan
tussen Groenlo en Enschede
Vervalt ’s avonds tussen Groenlo en Enschede
(functie wordt overgenomen door lijn 74) en tijdens
weekend geheel
Arriva heeft de ambitie op zaterdag te gaan rijden
tussen Winterswijk en Groenlo

Het ROCOV onderschrijft de ambitie van Arriva
om lijn 74 ook op zaterdag te laten rijden
naar/van Enschede.

Arriva is met betrokken partijen in
gesprek over uitwerking van deze
optie.

Akkoord!
Akkoord!

Het ROCOV onderschrijft de ambitie van Arriva Arriva is met betrokken partijen in
om lijn 73 ook op zaterdag te laten rijden tussen gesprek over uitwerking van deze
Winterswijk en Groenlo.
optie.
Akkoord!

Zorgt voor lokale verbindingen kernen Neede,
Groenlo, station Lievelde (L’voorde-Groenlo) en
Lichtenvoorde
Komt te vervallen tussen Varsseveld en
Akkoord! Zie ook opmerkingen onder lijn 74.
Lichtenvoorde (gemiddeld 2 of minder reizigers per rit)

Arriva stelt een gefaseerde invoering voor
Het ROCOV gaat akkoord met een gefaseerde
afgestemd op de realisatie van de N18 en het nieuwe invoering.
knooppunt Assinkbos

3. Rivierenland
Aspect
Toelichting/uitwerking Arriva
Reactie/advies ROCOV
Reactie Arriva
Groei
De frequentieverhoging tussen Tiel en Elst,
Het ROCOV is verheugd over deze
gebruik trein gecombineerd met verbeterde aansluitingen in Elst
reizigersgroei.
naar/van Nijmegen heeft geleid tot groei van het
aantal reizigerskilometers met circa 15%
Gevolgen
Hierdoor verschuiven aankomst- en vertrektijden in Het ROCOV is zich ervan bewust dat de
wijziging
Geldermalsen en in Tiel. Slechtere aansluitingen
plannen van NS op de corridor Amsterdamtreindienst
tussen trein – trein en tussen trein – bus en verlenging Utrecht-’s-Hertogenbosch-Eindhoven zeer
Utrecht – Tiel reisduur tot gevolg.
negatieve gevolgen heeft voor de dienstregeling
– Den Bosch NS hanteert bovendien een Basis- en een Dalmodel
van Arriva, waardoor Arriva keuzes moet maken
(PHS)
met ieder eigen vertrek- en aankomsttijden.
die ze liever niet zouden willen doen.
In Geldermalsen verslechtert de aansluiting tussen
Het is ongewis wat de gevolgen voor de
de treinen naar/van Tiel en naar/van ’sgerealiseerde reizigersgroei gaan worden.
Hertogenbosch
Als gevolg van PHS wijzigen overigens ook de tijden
van de treinen op station Rhenen

Lijn
Trein Tiel –
Elst/Arnhem

Voorstel Arriva
Geen wijzigingen voorzien

44
44
45
45

Sluit in Tiel aan op treinen naar/van Utrecht
Sluit in Kesteren aan op treinen naar/van Arnhem
Sluit in Tiel aan op treinen naar/van Utrecht
De snelle gecombineerde verbinding trein-bus
tussen Tiel en Wageningen blijft in stand

Reactie/advies ROCOV
Vanwege onmogelijkheid te schuiven op het
traject tussen Arnhem en Elst, kan de
dienstregeling niet worden aangepast om
daarmee weer goede aansluitingen in Tiel te
bieden.
Het ROCOV gaat akkoord met beide gemaakte
keuzes.
Akkoord!
Daarover is het ROCOV verheugd.

Reactie Arriva

45

Aansluitingen in Kesteren op treinen naar/van
Arnhem/Elst worden veel slechter a.g.v. keuze
aansluiting in Tiel op trein naar/van Utrecht

45

Gaat tussen Kesteren en Wageningen busstation op
ma/vr overdag elk half uur rijden
Gaan in Wageningen niet meer door naar/van
Campus WUR

44/45

Station
Kesteren

46

46

Verbeteren sociale veiligheid en haltesituatie bij
station Kesteren

Blijft aansluiting geven op trein naar/van Arnhem en
niet meer naar/van Utrecht. Deze laatste overstap
gaat wel lukken in Culemborg
Verruiming aansluittijd met lijn 146 met enkele
minuten

Het visgraatmodel gaat grotendeels verloren
in de Oostelijke Betuwe. Het ROCOV betreurt
deze gang van zaken. Ook in Rhenen zijn geen
mooie aansluitingen tussen trein en bus
mogelijk.
Akkoord! Het verzacht de pijn van de
verslechterde aansluitingen een beetje.
Gelet op de hoogfrequente verbinding van
Syntus op dit traject heeft het ROCOV er begrip
voor dat de lijnen 44 en 45 niet verder rijden
dan het busstation in Wageningen. Exploitatief
wordt lijn 45 op Wageningen busstation 1x/uur
gekoppeld aan lijn 44. De andere rit van lijn 45
heeft echter voldoende hersteltijd in
Wageningen om de slag naar de Campus te
maken. Het ROCOV vraagt aan Arriva te
onderzoeken of deze toevoeging aan lijn 45
haalbaar is.

In het kader van een consequent
vervoerproduct is Arriva er
voorstander van om zowel de ritten
van lijn 44 als 45 te laten eindigen bij
Wageningen Busstation.
De huidige benutting van de busritten
van/naar de Campus is zeer laag wat
doorrijden eveneens niet interessant
maakt. Tussen het Busstation en
Campus is in principe een afdoende
busaanbod van Syntus beschikbaar. De
vervoerkrapte doet zich vooral voor
tussen station Ede en de Campus.

Deze situatie duurt al veel te lang. Arriva,
provincie Gelderland en gemeente NederBetuwe dienen de handen ineen te slaan om op
korte termijn deze situatie bij station Kesteren
aan te pakken.
In een separate brief aan de gemeente NederBetuwe, provincie Gelderland en ProRail zal het
ROCOV aandacht vragen voor deze, al veel te
lang bestaande onwenselijke situatie.
Akkoord met deze keuze.

Akkoord!

Op werkdagen overdag worden de
lijnen 46 en 146 gekoppeld en wordt
deze verbinding overstapvrij.

46. Nieuwe
halte Tiel
Nieuwe
Tielseweg

Door routeverlegging in Tiel van lijn 46 en aanleg
Het ROCOV kan akkoord gaan met de
Wij nemen de opmerkingen mee in
nieuwe halte aan de Nieuwe Tielseweg komen haltes voorgestelde routewijziging.
gesprekken met de gemeente Tiel
Westlede en Batouwe te vervallen
Het ROCOV pleit er wel voor nabij de rotonde in (wegbeheerder).
de Wadenoijenlaan een vervangende halte voor
de huidige halte Batouwe aan te leggen
De routewijziging wordt overigens pas
vanwege de nabijheid van een winkelcentrum en doorgevoerd na gereedkomen van de
serviceflat.
nieuwe halteinfrastructuur; dit zal
waarschijnlijk ergens tijdens het jaar
2018 zijn. De planning van de
gemeente Tiel is tot op heden nog niet
bekend.

146

Gewenste aanpassing route door Culemborg. Arriva
wil daar pas gaan rijden als haltevoorzieningen langs
de nieuwe route gereed zijn

47/647

Verschuiving rijtijden om in Geldermalsen te
kunnen blijven aansluiten op treinen naar/van Utrecht
en ‘s-Hertogenbosch (aansluitingen in Gorinchem op
treinen naar/van Dordrecht blijven behouden).
De tijdligging van lijn 647 wordt aangepast aan lijn
47

49

Het ROCOV sluit zich aan bij het uitgangspunt
van Arriva. Op zich kan het ROCOV zich wel
vinden in een routeaanpassing in het
betreffende deel van Culemborg.
Akkoord!

Zowel ochtend als middag zelfde bedieningspatroon Akkoord!
met in Zaltbommel aansluiting lijn 49 van/naar Andel
op treinen naar/van Utrecht en ’s- Hertogenbosch.
Van/naar Kerkdriel alleen aansluiting mogelijk op
treinen naar/van Utrecht. Lijnen 165/665 goed
alternatief voor de verbinding Kerkdriel – ’sHertogenbosch
Nacht- vlinder Deze blijft gehandhaafd. In Zaltbommel aansluiting
Akkoord!
49
vanuit/naar Brakel op treinen in beide richtingen.
Van/naar Kerkdriel alleen op treinen naar/van
Utrecht

42

165/665

Geen wijzigingen. Door verschuiving tijden trein in
Tiel naar/van Utrecht kortere aansluiting en versnelde
reistijd tussen Druten en Utrecht (en tussenliggende
stations)

Akkoord!
Het ROCOV wil graag dat de lijn niet via Medel
rijdt.
Het ROCOV vraagt hier nog wel aandacht voor
een goede aansluiting van lijn 42 op de lijnen
44 en 46 te Tiel.

In vakantieperioden tijdens spits (7:30 – 9:00 uur)
Akkoord!
frequentieverlaging van 4 naar 2 ritten per uur
Koppeling
Zowel Arriva als provincie Gelderland zijn
Ook het ROCOV is voorstander van deze
165 met 89
voorstander van deze lijnenkoppeling in Druten. Breng koppeling. Daarmee kan deze gecombineerde
is daarvan om exploitatieve redenen geen voorstander lijn zich ontwikkelen tot een hoogwaardige
van. Er volgt nog nader overleg.
verbinding van het Land van Maas en Waal met
’s-Hertogenbosch en Nijmegen.
Het ROCOV zal de opdrachtgever, provincie
Gelderland, wijzen op het belang van deze
koppeling voor de reizigers.
Buurtbussen Aanpassing tijdligging a.g.v. gewijzigde treintijden
Akkoord!
Schoollijnen Geen wijzigingen voorzien. Arriva start samen met
Akkoord!
Vervoerpartner in Rivierenland en de scholen een
Het ROCOV wil graag bij deze plannen betrokken
project om het intensieve scholierenvervoer meer
worden.
vraaggericht te maken

Lijn 42 zal via de A15 blijven rijden en
niet via Medel. Op de A15 treed echter
wel vaak filevorming op. Bij congestie
op de A15 richting Tiel kan de route via
de parallel gelegen infrastructuur
sneller zijn; de buschauffeur kan dan
besluiten om richting Tiel niet via de
A15 te rijden. De basisroute is en blijft
echter gewoon via de A15.

4. Aanvullend Vervoerplan Arriva Gelderland Trein 2018
Voorstel treintraject Zutphen – Winterswijk
Uitbreiding op ma/vr halfuurdienst tot 21:00
uur. Extra ritten:
• 19:20 Winterswijk – 19:53 Zutphen
• 20:37 Zutphen – 21:10 Winterswijk
Op zaterdag vervallen eerste rit Zutphen –
Winterswijk en inleggen nieuwe rit ’s nachts:
• 07:07 Zutphen – 07:40 Winterswijk (vervalt)
• 01:02 Zutphen – 01:35 Winterswijk (nieuw)

Reactie/advies ROCOV
Akkoord!
Het ROCOV gaat in het belang van de reizigers hiermee van harte
akkoord.

Reactie Arriva
In behandeling.

Voorstel treintraject Arnhem C. – Winterswijk
Op zaterdag starten eerste rit naar Arnhem C. al
vanaf Winterswijk (i.p.v. Doetinchem):
• 05:50 Winterswijk – 06:56 Arnhem C (nieuw)

Reactie/advies ROCOV
Akkoord!
Het ROCOV kan hiermee, in het belang van reizigers, van harte
instemmen.

Reactie Arriva
In behandeling.

Voorstel treintraject Arnhem C. – Tiel
Op zaterdag invoering halfuurdienst tussen Tiel
en Elst van 11:00 tot 18:30 uur

Reactie/advies ROCOV
Akkoord!
Het ROCOV juicht deze uitbreiding, in het belang van de reizigers,
van harte toe.

Reactie Arriva
In behandeling. Invoering afhankelijk
van pakket aan korte termijn
maatregelen als gevolg van wijziging
treindienst Utrecht – Tiel – Den Bosch
(PHS).

Akkoord!
In behandeling.
Aannemende dat er op de zaterdagochtend zeer weinig reizigers
van deze rit gebruik maken en tijdens de zaterdagnacht veel meer,
is dit een goed voorstel.

