Bijlage bij Statenbrief
Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2018
Arnhem, 31 oktober 2017 – zaaknummer 2017-011130
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Wijzigingen Arnhem/Nijmegen (Hermes)

Stadsdienst Arnhem
Lijn 2 – De Laar West – Arnhem CS – Hoogkamp
Lijn 2 is de enige trolley die op dit moment 2x per uur rijdt. Vanuit de gemeente Arnhem is de
wens gekomen het trolleynetwerk op te waarden en het zuidelijke deel van de lijn 4x per uur te
gaan bedienen. In Arnhem Zuid kan dan samen met lijn 6 een ronde gereden worden, waarmee
het bereik van de lijn wordt vergroot. De bedieningsperiode wordt uitgebreid naar de avond en
de zondag. Door de verhoging van de frequentie en vergroting van het bereik wordt een
reizigersgroei verwacht.
De wijk Hoogkamp wordt niet meer bediend door een trolleylijn. De reizigersvraag rechtvaardigt
hier de inzet van geleed trolleymaterieel niet. Binnen de concessie is geen kleiner
trolleymaterieel beschikbaar en nieuwe systemen als trolley 2.0 zijn nog niet uitontwikkeld. Door
aanpassing van lijn 9 blijft de bediening qua dienstregeling en frequentie ongewijzigd. Samen
met gemeente en vervoerder zal worden bekeken of en in welke vorm op termijn een
herintroductie van trolley op de lijn mogelijk is.
Lijn 4 – De Laar Oost – Malburgen – Arnhem CS
Lijn 4 rijdt deels parallel met lijn 2. Omdat de frequentie van lijn 2 wordt verhoogd, wordt lijn 4
beperkt tot het trajekt Arnhem CS - Malburgen – Vredenburg. De huidige route van de lijn in de
Laat Oost, Rijkerswoerd en Vredenburg is voor reizigers onaantrekkelijk.
Lijn 8 – Arnhem CS – Velp, Ziekenhuis
Lijn 8 kent in Rozendaal en Velp een lage bezetting. Binnen de stad Arnhem is er een grote
overlap met andere buslijnen. In de weekenden en avonduren is de bezetting gemiddeld 1
reiziger per rit. De dienstregeling wordt daarom na 21.00 uur en op zondag beëindigd. Op
zaterdag wordt de frequentie verlaagd naar 1x per uur.
Lijn 9 – Arnhem CS – Schaarsbergen
De wens om een rechtstreekse lijn tussen Schaarsbergen en het centraal station wordt ingevuld.
Hierdoor zal het aantal reizigers vanuit Schaarsbergen toenemen. Daarnaast gaat lijn 9 de wijk
Hoogkamp bedienen, waarmee het wegvallen van lijn 2 wordt gecompenseerd.
Lijn 10 – Arnhem – Papendal
Doordat lijn 9 via Hoogkamp naar Schaarsbergen rijdt is een andersoortige bediening van
Heijenoord gewenst. Deze bediening wordt gerealiseerd door de route van lijn 10 aan te passen.
In de ochtendspits wordt lijn 10 aangevuld met extra rechtstreekse bussen naar Papendal.

Stadsdienst Nijmegen
Lijn 1 – Nijmegen – Molenhoek
Vanuit Molenhoek wordt maar weinig per bus gereisd. De ligging van een treinstation in het dorp
zorgt ervoor dat veel reizigers kiezen om met de trein naar Nijmegen te reizen. Ook wordt
Molenhoek aan de rand bediend door lijn 83. De dienstregeling wordt beperkt tot het trajekt
tussen Nijmegen CS en Malden, Heidezoom. Vanwege de belasting van de Slotemaker de
Bruineweg wordt de route op verzoek van de gemeente Nijmegen gewijzigd. Vanaf de
Scheidingsweg rijdt de bus via Grootstalselaan en Jacobslaan richting Hazenkamp en centraal
station.
Lijn 2 – St. Maartenskliniek – Nijmegen CS – Lindenholt West
Lijn 2 wordt verlengd van Lindenholt West naar Poort Neerbosch. Hiermee wordt dit P&R-terrein
ontsloten richting Dukenburg, Centrum en Station. Dit draagt bij aan een betere benutting van
het terrein. Bovendien wordt er zo een overstapmogelijkheid gecreëerd van de streeklijnen 12 en
89 naar het Mondial College, vestiging Leuvensbroek. Voor deze wijziging is een infrastructurele
aanpassing noodzakelijk. De gemeente Nijmegen heeft toegezegd hieraan mee te werken.
Lijn 3 – Oosterhout – Nijmegen CS – Afrikamuseum
Deze lijn wordt opgeheven. Het dorp Oosterhout kent een zeer beperkt aantal reizigers. Met de
gemeente Overbetuwe is gesproken over de mogelijkheid de buslijn aan te passen naar een
buurtbus, waarbij ook de kern Slijk-Ewijk wordt bediend. Dit heeft niet tot een concrete oplossing
geleid. Op enige afstand van het dorp rijdt buslijn 331. Deze lijn wordt nu al geregeld gebruikt
door reizigers uit het dorp. Met de gemeente Nijmegen en Overbetuwe is afgesproken om bij de
halte van lijn 331 parkeervoorzieningen voor fietsers te realiseren. Om de bereikbaarheid van het
dorp te handhaven zal bovendien een gereduceerd tarief voor Breng Flex worden
geïntroduceerd.
Ook met het Afrikamuseum zijn gesprekken gevoerd. De bus naar dit museum kent alleen bij
evenementen een goede bezetting. Tijdens deze evenementen zal Breng wel openbaar vervoer
aanbieden.
Lijn 4 – Plein 1944 – Nijmegen CS – Dukenburg
Deze lijn wordt ingekort tot het traject Aldenhof-Dukenburg. Vanuit de provincie en vervoerder
Breng is het de wens Aldenhof te ontsluiten met lijn 331. Hiervoor is echter extra infrastructuur
nodig. De gemeente Nijmegen heeft laten weten deze niet te kunnen realiseren. Als alternatief
voor de bediening van de wijk wordt daarom een pendeldienst naar Station Dukenburg
gerealiseerd. Deze pendeldienst gaat in de avonden en in het weekend ook Lindenholt-Oost
bedienen, waardoor deze wijk weer beter bereikbaar wordt. Vanaf Dukenburg kunnen reizigers
overstappen richting centrum. Met Breng is afgesproken dat op lijn 4 een “overstaprecht” geldt:
reizigers die in de bus een kaartje kopen mogen met datzelfde kaartje doorreizen op de lijnen
naar het centrum.
Lijn 5 – Beuningen – Nijmegen CS – Groesbeek (Breedeweg/de Horst)
Lijn 5 is na lijn 6 de drukste lijn in Nijmegen met een zeer fors reizigersaanbod. De frequentie in
de spits wordt daarom verhoogd naar 6x per uur.
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Lijn 11 – Beuningen – Dukenburg – Heyendaal – Nijmegen CS
Tezamen met lijn 12 gaat deze lijn een kwartierdienst door Nijmegen rijden. Vanwege het
passagiersaanbod worden een aantal ritten uit de vroege ochtend verplaatst naar de avond.
Later doorrijden in de avond vanwege het passagiersaanbod aan het einde van de huidige
laatste ritten. Op zaterdag wordt de (taxi)bus van lijn 11 vrijwel niet benut. De reizigers hebben
een alternatief met de andere lijnen vanuit Beuningen. Lijn 11 komt daarom op zaterdag te
vervallen.
Lijn 12 – Druten – Dukenburg – Heyendaal – Nijmegen CS
Van deze lijn wijzigen de dienstregelingstijden zodat meer aangesloten wordt bij de collegetijden
van de Radboud Universiteit.
Lijn 13/15 – Wijchen – Nijmegen CS
Op verzoek van de gemeente Nijmegen worden deze lijnen weer via de Hatertseweg geleid.
Hiermee wordt de verbinding tussen de wijken grootstal/Hatertse Hei en het CWZ hersteld.
Lijn 14 – Arnhem – Nijmegen, Brakkenstein Overwegingen
Vanwege het verdwijnen van lijn 3 en een gedeelte van lijn 4 wordt de lijnvoering van lijn 14
aangepast. Hierdoor blijft de Hazenkamp een bediening van 4x per uur houden. Ook wordt
hiermee het verzoek van de gemeente Nijmegen om de verbinding Hazenkamp-Brakkenstein te
herstellen hiermee ingewilligd.
Streeklijnen
Lijn 56 – Arnhem – Heteren – Wageningen
Lijn 56 verbindt vooral Heteren en Driel met Arnhem. De frequentie van deze verbinding
verhoogd van 1x per uur naar 2x per uur.
Het traject Heteren-Wageningen wordt zeer beperkt gebruikt door studenten uit Heteren en Driel.
Vanwege doorstromingsproblemen op de A50 rijdt de lijn niet punctueel. Dit wordt verbeterd door
het traject Heteren-Renkum als aparte lijn te gaan rijden. In Renkum wordt aansluiting geboden
op lijn 352 richting Wageningen.
Lijn 60 – Arnhem CS – Tolkamer en 62 Arnhem-Duiven
De bezetting van lijn 60 tussen Zevenaar en Westervoort is op zaterdagochtend matig. Hetzelfde
geldt voor lijn 62 tussen Duiven en Arnhem. De gezamenlijke frequentie van lijn 60 en 62 op
zaterdagochtend wordt daarom beperkt tot 2x per uur. Zowel lijn 60 als lijn 62 rijden tot 10.00u
elk een uurdienst.
Lijn 331 – Velp – Arnhem CS – Nijmegen CS – Weezenhof
Na de ochtendspits daalt de bezetting van lijn 331 in het streekgedeelte. Op dezelfde corridor
rijdt ook lijn 14 en de trein. Vanuit dit gegeven wordt op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur en
op zaterdagen de frequentie op het trajectdeel tussen Arnhem CS en Nijmegen CS verlaagd
naar 2x per uur. De lijnen 14 en 331 worden op elkaar afgestemd, zodat gezamenlijk ongeveer
een kwartiersdienst wordt gereden.
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Lijn 352 – Arnhem – Wageningen
Lijn 352 is een van de snelst groeiende lijnen van de concessie. Om de reizigersgroei op te
kunnen vangen wordt de frequentie in de ochtendspits en middagspits verhoogd naar 6x per uur.
Op zondagavond wordt de frequentie i.v.m. de stroom studenten verhoogd van 2x naar 4x per
uur.
Lijn 57 – Kranenburg – Nijmegen
In het coalitieakkoord ligt de opwaardering van de internationale verbinding tussen Kleve en
Nijmegen vast. Dit gebeurt door lijn 58 in frequentie te verhogen en door te laten rijden naar
Heijendaal. De korte lijn 57 vervalt dan. Deze wijziging gaat pas in nadat langs de N325 2 paar
bushaltes zijn gerealiseerd om Beek-Ubbergen goed te ontsluiten.
Zomerdienstregeling
In 2017 is door Breng een 7-weekse zomerdienstregeling gereden. De overeenkomst met de
vervoerder staat een 8-weekse vakantiedienstregeling toe. Vanwege het verloop van het aantal
reizigers wordt afgeweken van de 8 weekse zomerdienst en wordt in 2018 opnieuw een 7
weekse zomerdienstregeling uitgevoerd, lopend van 1 juli tot en met 17 augustus 2018.
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Wijzigingen Veluwe (Syntus en Connexxion)

Wijzigingen ter vaststelling Veluwe
Stadsdienst Apeldoorn
Er zijn in Apeldoorn geen grote wijzigingen voorzien in routevoering en bedieningstijden ten
opzichte van de huidige dienstregeling. Op werkdagen maken meer dan 8000 reizigers gebruik
van de 18 stadslijnen samen.
 Lijn 11 Stadhoudersmolen
Door de komst van de Aventus school is het aantal passagiers van lijn 11 fors
toegenomen. Momenteel wordt er buiten de dienstregeling om extra capaciteit geboden
op de lijn. Wij stellen voor om in de nieuwe dienstregeling op deze lijn in plaats van twee
structureel vier bussen per uur na 12:30 uur aan te bieden tussen de Erasmusstraat en
het station.
 Lijn 12 Ughelen
Het voorstel is om het vertrek zowel in de ochtend als middag om :23/53 te laten
gebeuren. Aankomst op het station dan om circa .29/59. De overstap vanaf de trein is zo
goed, die op de IC naar Deventer wat langer maar op de trein naar Zutphen weer veel
gunstiger. In gevallen van koopavonden en evenementen wordt een 20 personenbus
ingezet i.p.v. een 8 personenbus vanwege de capaciteitsvraag. Om dit te bekostigen
stellen we voor om in de avond en zondag ieder uur te rijden in plaats van ieder half uur.
 Lijn 15 Twello
Voorstel is om de lijn op werkdagen terug te brengen naar een uursdienst: vertrek is om
.08 vanaf het station in Apeldoorn en aankomst om circa .52. Zo is in beide richtingen
ook een goede overstap op de ‘tussentrein’/ IC Berlijn zonder sprong in de
dienstregeling. De eerste ritten vertrekken in verband met aansluiting op schooltijden in
Twello een kwartier eerder.
Op zaterdag zal de hele dag Kolibrie worden aangeboden.
 Lijn 16 Berg en Bos
Net als op lijn 12, wordt voorgesteld voor om voor lijn 16 een vaste vertrektijd te
hanteren en geen ‘sprong’ in de dienstregeling meer te hanteren. Anders dan op lijn 1, 5,
10 en 17, die meer gericht zijn op forensen en een alleen een kwartiersdienst
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kennen, hebben vooral de oudere klanten in Berg en Bos meer behoefte aan een
eenduidige halfuursdienst dan aan optimale treinaansluitingen in de spitsrichtingen.
Vertrektijd wordt overdag op .24/.54.
In gevallen van koopavonden en evenementen wordt een 20 personenbus ingezet i.p.v.
een 8 personenbus vanwege de capaciteitsvraag. Om dit te bekostigen stellen we voor
om in de avond en zondag ieder uur te rijden in plaats van ieder half uur.
Lijn 17 Sprenkelaar
Deze lijn gaat rijden via de Julianakerk in Apeldoorn en via de Uffordlaan naar het
station. Zo wordt deze locatie in Apeldoorn weer ‘aangesloten’ op het station en wordt
parallelliteit binnen Apeldoorn vermeden. Dit heeft geen gevolgen voor de rijtijd.

Stadsdienst Ede
Voor de Stadsdienst Ede zijn de volgende wijzigingen voorzien.
 Lijn 5 De Klomp
Voor 2018 is het voorstel om deze dienst met lijn 85 en 83 gezamenlijk met de
vervoerder in Utrecht te exploiteren. Voorstel is om de omlopen evenredig naar rato van
het aantal dienstregelingsuren per concessiegebied te verdelen. Zo kan een voor beide
opdrachtgevers en vervoerders neutraal aanbod worden gerealiseerd. Er vindt dus ook
geen verschuiving van verantwoordelijkheden of personeel van de ene naar andere
concessie plaats.
 Lijn 6 Kolibrie
Op 26 maart j.l. is de dienstregeling van lijn 6 gewijzigd. Tussen 9:30 en 12:30 en tussen
14:30 en 17:30 rijdt de dienst nu de hele route waarbij de reserveringsplicht is vervallen.
Naar aanleiding van de evaluatie in de zomer is besloten op welke wijze de Kolibrie in
Ede wordt gecontinueerd. De vaste ritten worden per december 2017 gestart vanaf de
Gelderhorst.
Stadsdienst Harderwijk
 Lijn 1 en 2
De stadsbus zal weer langs het ziekenhuis gaan rijden.
Om het ‘probleem’ dat reizigers vanuit de wijk nu maar eens per uur naar het centrum
kunnen reizen is het voorstel nu om alle ritten van lijn 2 onder te brengen als lijn 1. Met
andere woorden: de stadsdienst rijdt alleen rechtsom en lijn 2 vervalt. Gezien de vele
wijzigingen in de afgelopen jaren niet echt wenselijk, echter vanuit de dagelijkse
gebruikers wordt deze veelvuldig genoemd. Dit zal ook voor de Kolibrie gunstig
uitpakken: deze kent dan 1 lijn met 1 vaste vertrektijd. Dit maakt, denken wij, het
reserveren een stuk gemakkelijker.
We willen de Kolibrie meer uniformiseren qua begintijd. We streven op werkdagen en de
zaterdag te starten ná 20:00 uur. De eerste rit die aangeboden wordt als Kolibrie zal
daarom zijn 20:16 uur zijn (is nu 20:55 uur)
Streeklijnen regio Apeldoorn
 Lijn 91 Arnhem via Beekbergen
De rit van 7:09 uur uit Apeldoorn rijdt ook in de vakanties. De rit gaat door als lijn 105
naar Otterlo.
 Lijn 102 Amersfoort – Apeldoorn
In de zomermaanden wordt een uursdienst aangeboden.
Op de twee drukste momenten van de werkdag wordt een rit van Voorthuizen naar
Amersfoort v.v. aangeboden, 1 in de ochtend en 1 in de middag.
 Lijn 170-171
Voorstel is om in de loop van de dienstregeling (mei 2018) lijn 171 op te heffen en lijn
170 een aantal halten van lijn 171 in Twello te laten aandoen. Dit in het licht van de OVVisie welke buslijnen parallel aan de spoorlijn niet wil handhaven. Op dit moment zijn de
afspraken nog niet definitief.
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Lijn 293 Apeldoorn – HAN Arnhem
Deze lijn gaat via een andere route rijden via de Geitenkamp en Presikhaaf om te
voorzien in de vervoersbehoefte ter plaatse. De route gaat via het CIOS, Guido de Bres,
Arentheem College, het Beekdal Lyceum en de HAN naar Presikhaaf en eindigt bij de
Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven.

Streeklijnen regio Harderwijk
 Lijn 103 Nunspeet - Harderwijk.
Voorgesteld wordt de huidige lijn 103 op te delen in een noordelijke deel en een zuidelijk
deel, met een knip in Harderwijk. Het noordelijke traject van lijn 103 tussen Harderwijk
en Nunspeet wordt als aparte lijn 111 aangeboden.
Het traject Harderwijk - Nunspeet wordt geplaagd door te krappe treinaansluitingen in
Nunspeet door wijzigingen van NS. Daarom is het noodzakelijk om aanpassingen te
verrichten. Door andere aansluitingen te realiseren kunnen beide centra weer in de route
worden opgenomen. De overstap op en van de bus van en naar Zwolle wordt verbeterd:
van 20 naar 5 minuten. De treinaansluitingen wijzigen ook van een krappe 3 minuten in
Nunspeet naar circa een kwartier.
Tenslotte is dat het qua vervoerstromen niet noodzakelijk om een doorgaande dienst te
bieden. Reizigers uit Nunspeet, Hulshorst en Hierden reizen (vrijwel) niet ‘over’
Harderwijk heen.
In de late avond en op zondag is het gebruik van de bus tussen Nunspeet en Harderwijk
zeer summier. Samen met de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg en de
vervoerder is gekeken naar alternatieven. We komen tot de conclusie dat we op
werkdagen na 20:15 uur tot 24:00 uur tussen Nunspeet en Harderwijk Kolibrie gaan
aanbieden. Deze ritten vertrekken uit Nunspeet om 21:00, 22:00 en 23:00. Vertrek uit
Harderwijk wordt 20:25, 21:25, 22:25 en 23:35 -analoog aan de stadsdienst.
Op zondag valt het gebruik van en naar de Zwaluwhoeve in de cijfers op. Daarom is het
voorstel voor zondag overdag de dienst aan te blijven bieden tussen 10:00 en 19:00 uur
en zondag na 19:15 ook Kolibrie aan te bieden.
 Lijn 103 Harderwijk – Amersfoort
Met betrekking tot de lijn Harderwijk – Amersfoort is in het voorjaar van 2017 veelvuldig
overleg geweest met vervoerders en gemeenten. In Amersfoort is er sprake van
een doublure in het aanbod in de stad zelf. Dagelijks vervoert de Veluwe hier 250
passagiers welke in principe ook met de stadsbus van Syntus Utrecht kunnen reizen.
De bus zoals door ons is aangegeven tot Vathorst laten rijden is infrastructureel nog niet
mogelijk per december 2017, omdat hiervoor een busbaan nodig is in de nabijheid van
Vathorst.
Wij stellen voor lijn 101 aan te bieden tussen Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk,
Corlaer en Amersfoort Schothorst. Te Schothorst kunnen reizigers uit Nijkerk
overstappen op de treinen naar de Randstad. Op werkdagen overdag rijdt de bus ten
behoeve van de leerlingen van de diverse scholen in de omgeving door naar de
nieuwe halte Paladijnenweg en keert hier. In de avond en de weekenden wordt eens per
uur tot Schothorst gereden. Een bijkomend voordeel van dit voorstel is dat ook met de
uursdienst zo een consequente overstapmogelijkheid in Putten wordt geboden in beide
richtingen op alle ritten van lijn 107.
Op zaterdag vervallen de tussenritten van en naar Putten. Deze rijden tot Harderwijk,
Saltijnerhout.
 Lijn 104 Apeldoorn – Harderwijk
De vertrek- en aankomsttijden wijzigen met enkele minuten. De bus komt straks aan in
Harderwijk om .57 en vertrekt hier weer om .01. Vertrek uit Apeldoorn wordt circa .54 en
aankomst in Apeldoorn wordt circa .04.
De Kolibriediensten op zaterdag en zondag blijven aangeboden worden. Wel vervallen
de Kolibrieritten van 7:55, 8:55 en 17:55 en de retourritten uit Harderwijk vanwege
summier gebruik.
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Lijn 112 Wittenberg – Nunspeet
In de ochtendspits kennen we goed bezette bussen. Anders is het in de avonden en de
weekenden. Het gebruik van bus 112 tussen Nunspeet en Wittenberg is in de late avond
gering. Samen met de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg en de vervoerder is
gekeken naar alternatieven. We stellen voor op werkdagen na 20:15 uur tot 24:00 uur
tussen Nunspeet en Wittenberg Kolibrie te gaan aanbieden. Deze ritten vertrekken uit
Nunspeet om 20:30, 21:30 en 22:30. Vertrek vanaf de Wittenberg wordt 21:00, 22:00 en
23:00. Op zondag worden slechts 60 passagiers vervoerd. De
gemiddelde bezetting van de bus de hele dag is 1,2 reizigers. In de OV-visie is er geen
ruimte meer voor een klassieke busdienst waarin over de hele dag slechts 60 passagiers
worden vervoerd. Op de rustdag stellen we daarom voor om de hele dag lijn 112 als
Kolibrie te rijden

Streeklijnen Regio Ede
 Lijn 85 Veenendaal – Ede
Geen wijzigingen in de basisdienstregeling - behoudens het feit dat de verbinding
exploitatief gekoppeld wordt aan lijn 5 en de Utrechtse lijn 83. De ritten die doorgaan als
lijn 83 hebben dan hun eind/beginpunt aan de halte Station/Kerkewijk. Verder wordt in
de late avond en op zondag de acht personenbus vervangen door een groter voertuig.
De capaciteit van de kleine bus is op koopzondagen en enkele avondritten in de praktijk
ontoereikend gebleken, waardoor reizigers blijven staan. Daarom zet de concessie
momenteel een groter voertuig in, wat zo ook formeel’ in de dienstregeling 2018 wordt
opgenomen.
 Lijn 86 Wageningen via Bennekom
De dienstregeling wordt op werkdagen 15 minuten verschoven. Hiermee worden de
vertrek- en aankomsttijden in Wageningen gelijk aan die van de zaterdag en zondag.
 Lijn 105 Arnhem – Barneveld
Voorstel is om de ‘tussenritten’ vertrek 6:00 en 7:00 uit Barneveld en 7:00 uit Arnhem
niet meer te rijden in de vakanties. Reden is dat het gebruik in de vakanties van deze
ritten in de ochtend uiterst minimaal is.
Op alle dagen vervalt de laatste rit uit Barneveld om 22:30 uur, aankomst 23:00 in
Otterlo. Deze rit is in de dienstregeling 2016 toegevoegd, echter blijkt dat er geen
vervoersbehoefte in deze regio meer is op dit tijdstip. Reizigers hebben een alternatief
door een bus eerder te nemen of via Ede met de Kolibrie 107 naar Harskamp te reizen.
 Lijn 107 Putten – Ede
We stellen voor om buiten de vakantieperioden een nieuwe rit op lijn 107 aan te bieden
met vertrek 15:50 uit Ede. Deze sluit om 16:30 aan op lijn 102 van en naar Apeldoorn en
Amersfoort. De bus vertrekt weer om 17:05 uit Putten en arriveert iets na 6’en weer in
Ede.
Voor de laatste ritten in de avond is het gebruik ver ondermaats. Kolibrie biedt vanaf
20:15 al vanaf Ede een mogelijkheid om met op lijn 107 naar Harskamp te reizen.
Voorstel is om na 20:00 ook vanuit Wittenberg richting Putten de Kolibrie aan te bieden.
Concreet betekent dit dat de rit van 19:21 vanuit Ede tot Wittenberg rijdt. Na 20:00 is
Kolibrie beschikbaar op de 107 tussen Putten en Ede.
Verder kunnen reizigers van en naar Garderen om 20:00 nog gebruik maken van lijn
112.
 Lijn 108 Apeldoorn – Ede
Eerste rit om 6:11 uur uit Ede vervalt vanwege bijna geen gebruik.
In de zomermaanden wordt een uursdienst aangeboden, behalve in de daluren in de
middag. Om in toeristische vraag te voorzien wordt een halfuursdienst aangeboden.
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Valleilijn (Bus Ede-Wageningen)
Dagelijks stappen 6000 mensen op deze bus in Wageningen en Ede met ruim de helft
bestemming Campus. Door de ontwikkelingen op de Campus stijgt de vervoersvraag vanuit alle
richtingen.
 Voorgesteld wordt op werkdagen buiten vakanties in de spits 8 x per uur te gaan rijden,
in de daluren 6 x en in de avonden 4 x per uur. Verder worden enkele ritten geschrapt
daar waar gebruik minimaal is en een aantal ritten toegevoegd waar de vraag duidelijk
toeneemt.
Streekdiensten omgeving Zwolle
 Lijn 200 Zwolle - Elburg
Vanwege de toenemende drukte van het verkeer rond Zwolle komen rijtijden in het
gedrang. Daarom stellen we voor, naar het moment van de dag en de drukste
reizigersstromen de route in Elburg in één richting rijden: in de ochtend gaan de bussen
rechtstreeks naar de halte Molendorp, in de middag juist andersom: Elburg uit en gaan
dan vanaf de halte Molendorp rechtstreeks naar de Eperweg en zo weer naar Zwolle.
 Lijn 202 Zwolle – Apeldoorn
De ochtendritten op de 609 tussen station Zwolle via het Deltion College naar Heerde
worden in december gehalveerd. Reden hiervan is de komst van Capacity-bussen in
Zwolle, waardoor de noodzaak van extra capaciteit iets minder fors is. Concreet: de
ritten die nu om .00 en .30 vanaf het station in Zwolle vertrekken en welke in Heerde als
lijn 202 verder gaan naar Apeldoorn, worden (weer) geheel als 202 uit Zwolle gereden.
Zo wordt ook in de (tegen)spits de nieuwe halte Blaloweg in Zwolle iedere 15 minuten
aangedaan.
 Lijn 600 Elburg – Deltion
Dit is een nieuwe lijn, specifiek voor scholieren van en naar het Deltion College. Deze
bus vertrekt vanaf de halte Molendorp om 7:30 en komt aan om 8:15 bij het Deltion
College.
 Lijn 601 Apeldoorn – Deltion
Dit is een nieuwe lijn, specifiek voor scholieren van en naar het Deltion College. Deze
bus vertrek uit Apeldoorn om 7:25 en 7:40 uur en komt om respectievelijk 8:15 en 8:30
bij het Deltion College.
 Lijn 602 Epe – Deltion
Dit is een nieuwe lijn, specifiek voor scholieren van en naar het Deltion College. Deze
bus vertrekt om 7:40 vanaf Epe, Klaarbeek en komt aan om 8:15 bij het Deltion College.
Buurtbussen
 Lijn 506 / 508 Twello – Apeldoorn vv
Hier wordt de zaterdagbediening gewijzigd door niet meer naar Klarenbeek Station maar
tot Thermen te rijden. Reden is dat de rijtijd op zaterdag te krap is voor een goede
uitvoering.
 Lijn 514
De aansluitingen die nu ‘op papier’ in ’t Harde en Wezep worden geboden worden in de
praktijk als onrealistisch ervaren. Zij hebben te maken met het zelfde probleem als ook
de huidige lijn 103 in Nunspeet kent. Daarom ligt er het voorstel om de aansluiting in ’t
Harde niet meer op de Zwolse treinen te richten, maar op de Sprinter van en naar
Amersfoort. Hierdoor ontstaat er ook een snellere betere verbinding tussen Elburg en de
Randstad.
Schoollijnen
 Lijn 611 Scherpenzeel – Barneveld
Voorstel is Renswoude niet meer op te nemen als start of eindpunt van de route omdat
hier niemand in- of uitstapt.
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Lijn 653 Heelsum – Apeldoorn
Deze lijn gaat via Wageningen, Mansholtlaan rijden.
Lijn 655 Elspeet – Apeldoorn
Het aantal leerlingen van en naar de Fruytierschool en het Hoornbeeck college in
Apeldoorn vanuit de hoek Ermelo en Elspeet neemt komend schooljaar fors toe. Ook de
Mbo-kaart zorgt voor extra busreizigers naar het Hoornbeeck. Analoog aan de 650 en de
679 is in de winter extra capaciteit nodig tussen Elspeet, Uddel en Apeldoorn, nu bedient
door lijn 654 en 658. We stellen voor om deze dienst als lijn 655 aan te bieden tussen
begin schooljaar en de meivakantie.
Lijn 674 Harderwijk – Amersfoort
Volgens telcijfers en gesprekken met de chauffeurs wordt er tussen Harderwijk en
Ermelo geen gebruik gemaakt van deze dienst. Voorstel is daarom te starten in Ermelo.

Wijzigingen ter vaststelling Veluwe (trein)
 Geen
Zomerdienstregeling:
Zondag 1 juli t/m zat 1 september: 9 weken
In de eerste twee en laatste week geldt een uitzondering. Dan rijden de 109, 91, 293, 10 wel
(enkele) ritten om zo aan te sluiten bij de schoolvakanties. Deze lijnen rijden dus geen 9 maar 6
weken vakantie/niet.

2c

Wijzigingen Achterhoek Rivierenland (Arriva en Connexxion)

Wijzigingen ter vaststelling Achterhoek (trein)
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)
Arnhem – Winterswijk
 Op zaterdag starten eerste rit naar Arnhem C. al vanaf Winterswijk (i.p.v. Doetinchem):
05:50 Winterswijk – 06:56 Arnhem C (nieuw)
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Wijzigingen ter vaststelling Achterhoek (bus)
Algemeen Achterhoek West bus
 De dienstregeling van 2018 kenmerkt zich door een paar grote wijzigingen. Verder zullen
er veel kleine mutaties plaatsvinden, die echter juist een grote verbetering betekenen
voor de reizigers die daarmee te maken krijgen.
Nieuw overstapmodel Doetinchem
 Het overstapmodel Doetinchem geeft korte en goede overstapmogelijkheden tussen de
verschillende lijnen op station Doetinchem op werkdagen overdag.
Het overstapmodel Doetinchem maakt het reizen met een overstap op het station
logischer en eenvoudiger. Bijkomend voordeel is dat de reisduur van A naar B afneemt.
Het model gaat uit van de volgende filosofie voor buslijnen die van/naar station
Doetinchem rijden:
Aankomst bussen zoveel mogelijk in patroon: .14/.29/.44/.59
Vertrek bussen zoveel mogelijk in patroon: .01/.16/.31.46
Overstaptijden: bus-bus=2 minuten; bus-trein=8; trein-bus=10 minuten
Lijn 24 ’s Heerenberg - Doetinchem
 Toevoegen 2 minuten extra rijtijd overdag a.g.v. aangepaste weginfrastructuur
 Robuustere overstaptijd in Doetinchem op/van trein naar/van Arnhem; verruimen tot 8
minuten.
Lijn 26/27/29 naar Doetinchem
 Vertrektijden verschuiven met ongeveer 15 minuten mede t.b.v. nieuw overstapmodel in
Doetinchem.
 In Doetinchem worden de lijnen 27 en 29 beter aangesloten op treinen naar/van
Winterswijk.
Lijn 26 Dieren - Arnhem
 In het weekeinde en avonden wordt de route ingekort 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.
Lijn 51 Vorden - Doetinchem
 Verbeteren snelheid en robuustheid door het saneren van de weinig gebruikte bushaltes:
Hengelo De Tol, Hengelo Van Neck (alle in buitengebied).
 Lijn 51 gaat rijden buiten Keijenborg om via N316 (vervangende halte aan rand dorp
nabij de Kroezerij-weg). Halte wordt voorzien van fietsvoorzieningen en veilige
oversteek. Per werkdag nadelig voor ongeveer 35 reizigers uit Keijenborg. 600 reizigers
profiteren van hogere snelheid. 400 reizigers krijgen robuustere aansluiting bus-trein te
Vorden.
Lijn 40 Dinxperlo – Doetinchem
 Tijdens de spits gaat hier een halfuursdienst rijden.
 Tijdens weekenden tussen Doetinchem en Terborg rijdt de bus een andere
dienstregeling zodat samen met trein een halfuurdienst wordt aangeboden.
Optimalisatie bediening Zutphen
 Voorstel is de lokale bediening van Zutphen af te stemmen op de vervoersvraag, de
meeste reizigers zitten tussen Warnsveld en station Zutphen. Om de reistijden te
versnellen stellen we het volgende voor:
 Nieuwe buslijn 83 station-Warnsveld Leesten (2 x p/u)
 Nieuwe buslijn 84 station-Zuidwijken
 Lijn 80 wordt ontsluitende lijn via Zuidwijken en Leesten (samen elk half uur tussen
station en Zuidwijken)
Lijn 80 Zutphen – Vorden
 Vervalt ma/vr na 18:30 en tijdens weekenden. Nachtvlinder vanaf 21:00 uur als
aanvulling op nieuwe lijnen 83 en 84
Lijn 54 Zutphen – Laren
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Wisselende vertrek- en aankomsttijden, waarbij in de ochtend in Zutphen wordt
aangesloten op de IC naar Roosendaal en ’s middags uit Roosendaal
Lijn 81 Zutphen – Deventer
 Het bieden van aansluiting te Deventer op IC’s naar/van Amersfoort en Enschede (i.p.v.
Zwolle; de eerst genoemde wordt veel langer: 25 minuten tegen nu 4)
Spitsbussen/Scholierenlijnen
 Er wordt voorgesteld nieuwe spitsbussen/scholierenlijnen te laten rijden in afstemming
met de betrokken onderwijsinstellingen:
 Lijn 623 Ruurlo – Doetinchem
 Lijn 627 Giesbeek – Doesburg – Doetinchem
 Lijn 628 Dinxperlo – Ulft – Doetinchem
 Lijn 651 Lochem – Doetinchem
Buurtbussen en flexibel OV
 We doen de volgende voorstellen:
 Aanpassing route lijn 196 a.g.v. wegafwaarderingen in ’s-Heerenberg en Nieuw-Dijk.
 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.
Voorstellen Achterhoek N18 Corridor
In de loop van 2018 wordt de nieuwe N18 tussen Lichtenvoorde en Enschede in gebruik
genomen. Deze weg biedt de mogelijkheid het lijnennet in de oostelijke Achterhoek anders in te
richten. Vanwege de nieuwe N18 zal de bestaande route deels worden afgewaardeerd tot 60 km
wegen met gevolgen voor de doorstroming.
Om de reizigers ook na opening van de N18 goed te blijven bedienen, op sommige punten zelf
beter en in het licht van de OV-Visie, stellen we de volgende wijzigingen voor:
Lijn 74 Doetinchem – Enschede
 Deze lijn 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.
 Doordat de route straks over de nieuwe N18 gaat lopen, 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.
 De lijn rijdt straks niet meer via Haaksbergen. (Daarvoor is wel aanleg nieuw
overstappunt nodig bij Assinkbos voor overstap op lijn 62 van Twents. Dit is nog punt
van bespreking in het Ontwikkelteam N18 corridor)
 Route via Den Es en Station Varsseveld. Lijn 74 sluit aan op treinen richting Doetinchem
en Winterswijk. Lijn 74 neemt hiermee de bediening van station Varsseveld over van lijn
72.
 Er komt een nieuwe halte Lichtenvoorde Zuid, aanvullend aan halte Twenteroute. Hier
wordt aansluitingen geboden op lijn 72 richting station Lichtenvoorde-Groenlo.
Lijn 73 Enschede – Winterswijk
 Deze 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.
Lijn 72 Neede – Lichtenvoorde
 Deze lijn zorgt met komst van de N18 voor de lokale verbindingen kernen Neede,
Groenlo, station Lievelde (L’voorde-Groenlo) en Lichtenvoorde. Tussen Lichtenvoorde
en Varsseveld komt deze te vervallen vanwege zeer weinig gebruik.

11

Wijzigingen ter vaststelling Rivierenland (trein)
In 2018 wijzigt de NS-dienstregeling in Rivierenland (Utrecht - Geldermalsen - ’s-Hertogenbosch/
Tiel) ingrijpend. In het kader van het Programma Hoog frequent Spoor wordt tussen Utrecht en
’s-Hertogenbosch het aantal Intercity’s uitgebreid van vier naar zes per uur, tussen Utrecht en
Houten Castellum wordt het aantal sprinters eveneens uitgebreid van vier naar zes per uur.
Hierdoor verschuiven aankomst- en vertrektijden in Geldermalsen en in Tiel. Slechtere
aansluitingen tussen trein – trein en tussen trein – bus en verlenging reisduur hebben dit tot
gevolg.
Op diverse niveaus wordt overleg gevoerd om deze verslechtering het hoofd te bieden.
Over de uiteindelijke uitkomst valt nu nog niets te zeggen.
Vervoerder Arriva is bezig met het maken van een “pleisterpakket” om de reiziger via Kesteren –
Rhenen toch een goede aansluiting te bieden naar Utrecht, ook dit is nog in de overleg fase.


Voorstel is op zaterdag de invoering van een halfuurdienst tussen Tiel en Elst van 11:00
tot 18:30 uur. Dit was een uursdienst.

Wijzigingen ter vaststelling Rivierenland (bus)
Lijn 44 Tiel – Maurik – Wageningen
 Lijn sluit in Tiel aan op treinen naar/van Utrecht
 Lijn sluit in Kesteren aan op treinen naar/van Arnhem
Lijn 45 Tiel – Ochten – Wageningen
 Lijn sluit in Tiel aan op treinen naar/van Utrecht
 Lijn gaat tussen Kesteren en Wageningen busstation op ma/vr overdag elk half uur
rijden. Dit om de reiziger een alternatief te bieden vanwege de verwachte slechte
aansluiting in Tiel op trein naar Utrecht.
Lijn 44/45
 Deze lijnen rijden niet meer door naar de Campus Wageningen, omdat hier weinig van
gebruik werd gemaakt en er een goede overstap is op het Busstation.
Lijn 46 Tiel – Culemborg
 Er wordt een betere aansluiting geregeld met de lijn 146 Culemborg – Vianen
 Door routeverlegging in Tiel van lijn 46 en aanleg nieuwe de halte aan de Nieuwe
Tielseweg komen haltes Westlede en Batouwe te vervallen.
Lijn 47/647 Geldermalsen – Gorinchem
 Het voorstel is hier 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 planning van lijn 647 wordt aangepast aan lijn 47.
Lijn 49 Kerkdriel – Zaltbommel – Andel
 Voorstel is hier zowel ochtend als middag zelfde bedieningspatroon 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.
Lijn 165/665 Druten – Rossum – ’s Hertogenbosch
 In vakantieperioden tijdens spits (7:30 – 9:00 uur) frequentieverlaging van 4 naar 2 ritten
per uur.
Buurtbussen en Schoollijnen
 Hier worden geen wijzigingen voorgesteld
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De zomerdienstregeling in 2018 is als volgt:
 Achterhoek bus: maandag 9 juli t/m vrijdag 24 augustus.
 Rivierenland bus:
o Buslijnen boven de Waal: 16 juli t/m 24 augustus.
o Buslijnen onder de Waal: 9 juli t/m 17 augustus.
o Lijn 42 overschrijdt de Waal; deze rijdt in de vakantie dezelfde dienstregeling als
buiten de vakantie.
In Rivierenland wordt er onderscheid gemaakt tussen Midden en Zuid. In de Achterhoek wordt
er geen onderscheid gemaakt; het eind van de vakantiedienstregeling valt samen met het
officiële eind van de zomervakantie regio Midden.
 Studenten uit de Achterhoek die in Arnhem of Nijmegen studeren dienen dus 1 week
rekening te houden met een minder frequent busaanbod richting de Achterhoekse
treinstations.
o De treinen rijden gewoon volgens de normale dienstregeling en deze laatste
week als Zuid al begint en Midden nog vakantie heeft vergroot Arriva de
treinlengtes al om voldoende capaciteit te bieden.
o Lijnen 27 en 29 rijden in de vakantie dezelfde dienstregeling als buiten de
vakantie op het trajectdeel Doesburg – Doetinchem; kortom ook hier geen
beperkingen.

13

