Vervoerplan 2019
Regio Arnhem Nijmegen

- definitief-

I.

Inleiding?

Dit vervoerplan is opgesteld door BRENG. De voortgang van dit plan wordt besproken tijdens het
dienstregeling overleg (intern Hermes) en het operationele ontwikkelteam (Provincie, gemeenten,
ROCOV en Hermes).
Op zondag 9 december 2018 gaat de nieuwe dienstregeling 2019 in voor de Regio Arnhem-Nijmegen.
Deze datum is afgestemd op de Europese (en nationele) dienstregelingsdatum voor trein en bus.
Alvorens in te gaan op de concrete dienstregeling-voorstellen beschrijven wij kort onze visie op het OV
netwerk in de regio Arnhem- Nijmegen. Gevolgd door de ontwikkeling van het gebruik van het openbaar
vervoer in deze regio.

II.

Wat wil BRENG bereiken met het openbaar vervoer in SAN?

DE VISIE VAN HERMES

Onze visie is verwoord in onze offerte naar het SAN; de offerte die ten grondslag ligt aan het huidige
netwerk.
Wij vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn betrokken bij de regio's waarin
wij actief zijn. Met toegankelijk, duurzaam en veilig vervoer, uitgevoerd door gemotiveerde
medewerkers, brengen wij onze klanten met zorg op hun bestemming. Via weg, rail, water of
door de lucht. Door onze innovatieve dienstverlening en services bieden wij onze klanten
comfort en gemak en komen we tegemoet aan hun wensen.
Als we de visie vertalen naar doelstellingen streeft BRENG naar de volgende doelen die aansluiten op
hetgeen de opdrachtgever nastreeft.
•
•
•
•
•

III.

hogere kosten effectiviteit
meer reizigers
robuust, vanzelfsprekend netwerk
goede kwaliteit voor de reiziger
ontwikkelen van knooppunten cq. ketenmobiliteit

Netwerkvisie BRENG

BRENG wil in de regio Arnhem Nijmegen goed openbaar vervoer aanbieden vanuit twee principes:

•
•

OV is snel, safe en simpel
Less is more
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In deze twee statements zit besloten op welke wijze BRENG het openbaar vervoer in de regio naar een
hoger plan te tillen. In deze notitie gaat het met name over de netwerkvisie maar beide statements zijn
onverkort toepasbaar op alle andere aspekten van het openbaar vervoeraanbod in de regio.

Snel
1.

2.
3.
4.

Objectief snel - de reiziger heeft behoefte aan een snelle verbinding tussen vertrekplaats en
bestemming. Met het alternatief, de auto of de fiets, wordt immers ook gekozen voor de snelste
route.
Subjectief snel - soms is de absolute snelheid niet belangrijk. Dan is het belangrijker met de bus
sneller te zijn dan anderen bijvoorbeeld door vluchtstrookgebruik bij filevorming.
Hoogfrequent - een zeer belangrijke factor bij het bepalen van de reissnelheid. Hoe lang duurt
immers je reis als je nog een half uur moet wachten op je bus terwijl je nu wilt vertrekken?
Direct - de gemiddelde reiziger wil zo snel mogelijk van herkomst naar bestemming. Busroutes zijn
daarom bij voorkeur rechtstreeks.

Safe
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Betrouwbaar - de reiziger moet ervan op aan kunnen dat de tijden zoals die zijn gepubliceerd ook
de juiste tijden zijn, waardoor aankomsttijden en daarmee bijvoorbeeld overstapmogelijkheden
gegarandeerd worden.
Toekomstvast – routes en tijden die voortdurend veranderen leiden tot reizigersverlies.
Herkenbaar - de reiziger moet zonder enig probleem het openbaar vervoeraanbod kunnen
doorgronden.
Voldoende ruim - de reiziger moet erop kunnen vertrouwen dat er ook voldoende capaciteit
wordt aangeboden.
Comfortabel - de reiziger moet kunnen vertrouwen op een zekere mate van comfort in de door
hem gekozen vervoerwijze.
Veilig - reizigers willen een verkeersveilige en sociaal veilige reis.

Simpel
11.

12.
13.

Frequent - een regelmatige frequentie biedt vaste reizigers zekerheid omtrent hun
reismogelijkheden. Als er bovendien een hoge frequentie (6x pu of hoger) wordt aangeboden
ontstaat de situatie dat de reiziger geen dienstregeling meer hoeft te raadplegen, maar simpelweg
naar de halte kan lopen.
Regelmatig - ofwel een herkenbaar patroon van vertrektijden. Liefst 7 dagen per week.
Transparant - een kern die door 5 verschillende lijnen, met allemaal verschillende routes en elk
een lage frequentie, ontsloten wordt richting de grote stad beschikt wellicht over een
hoogfrequente OV verbinding. Maar de vraag is of de reiziger een dergelijk versnipperd aanbod
kan overzien. In het kader van transparantie en het belang van een hoge frequentie kan het zeer
zinvol zijn om over te gaan tot bundeling over één route, waardoor de bestaande maar vooral ook
potentiële reizigers het aanbod makkelijk kunnen doorgronden.
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14.

Toegankelijk – bus en bushalten die niet bereikbaar zijn in de meest brede zin des woords vormen
letterlijk een forse drempel voor OV gebruik.

Less is more
15.

Sluit nauw aan bij de aspekten (hoog)frequent en transparant in het voorgaande. BRENG streeft
ernaar het lijnennet in SAN te versimpelen. Met minder lijnen die waar mogelijk dan wel hoger
frequent gaan rijden. Zo ontstaat een lijnennet dat in basis bestaat uit HOV lijnen en dat wordt
aangevuld met ontsluitende lijnen. Dit uitgangspunt sluit aan bij de OV Visie van de provincie
Gelderland die eveneens uitgaat van een kwalitatief net op hoofdlijnen waarnodig aangevuld met
maatwerk, al dan niet in de vorm van een Flex-net.

Bovenstaande speerpunten vormen een wensbeeld. Uiteraard moet het wensbeeld worden getoetst aan
de potentiële vraag naar OV op een relatie en uiteraard de beschikbare (financiële) middelen. Dit vereist
zorgvuldig onderzoek. Dat kan leiden tot een aangepaste invulling die niet aan alle speerpunten
beantwoordt. In dat geval wordt binnen de beschikbare middelen maatwerk geboden voor een beperkt
aantal reizigers; een oplossing die mogelijk gevormd wordt uit een combi van vast en flex.

IV.

Verbetermogelijkheden in het netwerk

Welke concrete verbetermogelijkheden zien we in het netwerk om beter en goedkoper te produceren
rekening houdend met de wens om de reizigersgroei in stand te houden?
1. Parallelliteit vermijden.
2. Marginale lijnen opheffen danwel omzetten in goedkopere produktievorm.
a. Omzetten van kleinschalig vervoer door betaalde krachten naar kleinschalig vervoer door
vrijwilligers.
b. Omzetten van regulier openbaar vervoer naar Breng Flex.
♦ In feite de flexnet-gedachte van de provincie Gelderland.
3. Visgraatmodel nadrukkelijker doorvoeren. Is een maatregel die nauw samenhangt met parallelliteit
vermijden.
4. Slecht bezette lijnen / lijndelen in frequentie terugbrengen.
a. Hier valt ook te denken aan dru reduktie in vakantie periodes.
5. Spits afvlakken.
a. Omzetten van spits- naar dal-dru.
♦ Op een aantal corridors bieden we teveel spitscapaciteit terwijl op een aantal drukke
corridors de (dal)capaciteit aan haar grenzen zit.
b. Spitslijnen opheffen als de bezetting of de alternatieve reismogelijkheden daar aanleiding toe
geven.
6. Goedkopere bussen inzetten.
a. Waar mogelijk lijnen met minder dan 2000 dru/jr omzetten van gasbus naar dieselbus.
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7. Lijnen rechttrekken waardoor er een meer verbindende lijn ontstaat in plaats van een ontsluitende
lijn.
8. Zoeken naar samenwerking met andere vormen van vervoer, denk aan WMO, zwem- en
ziekenvervoer etc.
9. Investeren op drukke corridors waar groei mag worden verwacht als de beschikbare capaciteit kan
worden verhoogd.

V.

Reizigersontwikkeling

Netwerkaanpassingen hebben tot doel de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer te verhogen. Dat
moet vervolgens leiden tot meer reizigers.
In het SAN is de reizigersontwikkeling bijzonder positief zoals blijkt uit onderstaande grafieken.
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De gerealiseerde groei in het OV gebruik overtreft de verwachtingen die wij hadden bij het indienen van
de offerte in 2012. Wel moeten we constateren dat de groei in 2018 t/m de maand april niet gestegen is.
De omvang van het stakingseffekt hierin is onduidelijk.
Bovenstaande trend voor de hele regio geldt grotendeels ook voor de individuele lijnen van het netwerk.
Slechts een beperkt aantal lijnen groeit niet of daalt zelfs in gebruik.

VI.

Reizigerswaardering

De reizigerswaardering volgens de OV Klantenbarometer is hoog, met een respectievelijk een 7,7 en een
7,9 voor de regio als geheel alsmede voor Arnhem. Ook knap is dat de punctualiteitsscores met
respectievelijk een 7,4 en 7,8 hoog zijn. Al moet hierbij worden opgemerkt dat hier de afgelopen jaren
wel een toename van de rijtijd voor nodig was.

In de concessie Arnhem-Nijmegen (excl. trolley) is te zien dat de bussen goed gebruikt zijn, gezien het
tweede verbeterpunt:
1. informatie vertragingen (19%)
2. kans op zitplaats (15%)
3. geluid voertuig (15%)
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In de Trolleygemeente Arnhem liggen de door de reizigers aangedragen verbeterpunten iets anders:
1. niets (20%)
2. netheid voertuig (17%)
3. informatie vertragingen (13%)
Voor de dienstregeling 2019 moet worden gefocused op de inzet van extra capaciteit op drukke trajecten
en behoud/verdere verbetering stiptheid in combinatie met informatie bij ontstane vertraging.

VII.

Breng Flex 2019

NB.

VIII. Concrete voorstellen nieuwe dienstregeling
In het navolgende bespreken wij per lijn, gebied of lijnenbundel de voorgestelde wijzigingen.
Ter onderbouwing is een groot aantal bijlagen opgenomen. De voorstellen zijn ontwikkeld op basis van
onderstaande gegevens.
Rijtijdanalyses

Ter verbetering van de punctualiteit

Analyse reisgegevens

Om de vervoersvraag in beeld te brengen

Reizigers

Wensen en klachten als input voor de nieuwe dienstregeling

Reizigersoverleg

Wensen en verbetermaatregelen

Concessieverlener

Beleid en wensen OV

Overleg gemeenten /
wegbeheerders
Chauffeurs

Wensen t.a.v. OV
Infrastructurele maatregelen ter bevordering doorstroming OV
Snelheid beperkende maatregelen
Klantgerichte tips

Uitgangspunt voor dr 2019 is: het beschikbare budget wordt niet vergroot of verkleind.
Uitbreidingen op delen van het lijnennet en/of uitbreiding van BrengFlex dienen derhalve
gecompenseerd te worden door inkrimping op overige lijnen zodat per saldo (financieel gezien)
niet wordt bezuinigd.
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Algemeen
•

Breng stelt voor om de periode waarin de hoogzomerdienstregeling geldt te verlengen van 7 naar 8
weken waarbij de hoogzomer 1 week eerder ingaat in vergelijking met 2017.

o In bovenstaande afbeelding hebben wij voor een “normale” week (ic. 2017-2) het aantal reizigers

(=check ins + check outs) alsmede het aantal dienstregelinguren (dru) dat we bieden op 100
gesteld. Daardoor wordt zichtbaar hoe het aantal reizigers per week fluctueert en waar de
omvang van de dienstregeling wordt aangepast door vakantie- en zomerdienstregeling.
Voorbeeld: in de voorjaarsvakantie (2017-9) tellen wij tov. een normale week slechts 67% van
het normale aantal reizigers. De beperkte dienstregeling leidt ertoe dat we in deze week 12%
minder dru bieden waardoor het niveau uitkomt op 88.
Onderdeel van dit voorstel is een aantal versterkingsritten op specifieke momenten omdat de
reguliere schoolvakanties en de vakantie van de Radboud Universiteit niet parallel lopen.
Deze zijn nodig om grote drukte op een aantal ritten te voorkomen. [dru/jr -4000]
Bijlage 1:
•

•

1805 kalender 2019

Vanuit de gemeenten ontvingen wij een aantal algemene wensen/suggesties die niet direkt aan een
lijn gekoppeld kunnen worden.
Nijmegen
o Niet méér bussen door Slotemaker de Bruïneweg dan huidig.

Onze plannen leiden niet tot meer bussen op d SdB weg.
o Meer spreiding van bussen tussen Nijmegen CS en Heijendaal in het weekend.

Het klopt dat in de stille uren een aantal lijnen vrijwel gelijktijdig rijdt van CS naar Heijendaal
en vv. Dit heeft grotendeels te maken met de belangrijkste aansluitingen van de betrokken
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lijnen. Niettemin zullen wij op lijn- en ritniveau bekijken of meer spreiding mogelijk is zonder
dat relevante aansluitingen verloren gaan.
o Welke mogelijkheden zijn er om bussen via De Oversteek te laten lopen?

Voor de sneldiensten willen wij vasthouden aan de route via Waalbrug en (tzt) de Singels.
Tegelijkertijd zien wij mogelijkheden om de lijnen 13, 14 en 15 via de Oversteek, Weurtseweg
en Plein 1944 te laten rijden lijnen. Daarbij kan middels een extra halte nabij de Nymaweg dit
deel van Nijmegen ontsloten worden. Wij willen deze wijzigingen graag koppelen aan het
moment waarop de Burchtstraat gesloten wordt voor OV. Wellicht dr 2020.
•

Aandachtspunten hierbij zijn de doorstroming over de Oversteek en het aantal bussen op
de halte Plein 1944 (Doddendaal).

Overbetuwe
o De gemeente Overbetuwe verzoekt om het verbeteren van de OV ontsluiting van Park 15.

Wij hebben uitvoerig overleg gehad met de projektontwikkelaar, gemeente en provincie en
geconstateerd dat de werktijden (3 ploegendienst, continu) niet aansluiten bij de OV tijden
(trein en bus) zodat OV hier geen goede rol kan vervullen. Daarnaast is de ligging van Park 15
zodanig dat ontsluiting met OV niet voor de hand liggend is.
•

Wij willen voor dr 2019 dan ook geen aanpassingen doorvoeren obv. deze wens.

Wageningen
o Verbeteren ontsluiting Wageningen – Rivers International School.

Dit staat los van de dienstregeling. Connexxion maakt een voorstel voor besloten vervoer.
o Kan er een nachtbus komen voor de relatie Wageningen – Arnhem?

Er rijdt al een nachtbus op zaterdagnacht onder lijnnummer 852.
Uitbreiding van het aantal nachtbusritten is niet voorzien voor dr 2019.
o Kan er overstap garantie worden geboden in Arnhem voor de overstap van (stads-)bus naar de

laatste bus van Arnhem naar Wageningen?
Wij bieden nog geen garanties maar maken wel de overstaptijden inzichtelijk voor de lijnen
die vanuit het Centrum naar CS rijden.
Wijchen
o Onderzoek naar verbinding Beuningen – Wijchen – Grave.

Connexxion maakt een onderzoeksopzet cq. projektplan voor een verkenning.
Het onderzoek en de uitkomsten leiden niet tot wijzigingen in dr 2019.
o Graag betere ontsluiting Thermen de Berendonck.
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Dit nieuwe wellness complex wordt medio 2019 geopend. Het ligt op een locatie waar
regulier OV op dit moment niet kan rijden. De ligging is bovendien dermate afgelegen dat het
weinig voor de hand liggend is om te verwachten dat regulier OV hier gaat rijden.
De meest voor de hand liggende mogelijkheid is uitbreiding van Breng Flex met een nieuwe
virtuele halte.
o Breng Flex graag uitbreiden naar Balgoij, Niftrik en Weurt.

Te overleggen in het kader van Breng Flex.
Arnhem
o Dienstregeling beter afstemming op werktijden Rijnstate.

Hermes heeft een grootgebruik-contract met Rijnstate. In het kader van dat contract
bespreken wij ev. tekortkomingen die door werknemers van Rijnstate worden ervaren.
Als dat leidt tot wensen voor dr 2019 melden wij die terug naar de deelnemers van het
exploitatie-overleg.
Arnhem + Nijmegen
o Overvolle bussen ri HAN – Ahm en Radboud – Nmg.

Inmiddels is een aantal gelede dieselbussen toegevoegd aan de SAN vloot waardoor extra
versterkingscapaciteit beschikbaar is.
Mook en Middelaar
o Breng Flex graag uitbreiden naar Mook en Middelaar.

Dit projekt wordt op dit moment uitgewerkt.
Gaat nog voor ingang nieuwe dienstregeling van start.
Druten
o Voldoende capaciteit en waarborgen overstap op Druten busstation.

Er zijn geen extra ritten voorzien op de lijnen tussen Druten en Nijmegen. Wel wordt waar
nodig versterkt of worden gelede bussen ingezet op de drukste spitsritten.
Het waarborgen van de overstap borgen wij voor de Hermes-bussen onderling met name via
de Overstap-app. Overstap tussen Arriva en Hermes bussen kunnen wij nog niet garanderen.
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Per lijn
•

A001 Oosterbeek – Velp
o Ontdubbeling ritten lijn 1 Oosterbeek en lijn 352 Wageningen.

Lijn 1 rijdt op het trajekt Oosterbeek – Arnhem vrijwel parallel met HOV 352. Met name in de
vroege ochtend rijden beide lijnen nog vrijwel leeg. Integratie van lijn 1 en lijn 352 ligt voor
de hand.
•

Wij stellen voor om deze integratie onderdeel te maken van de studie in het kader van de
Rijnlijn. Zie ook lijn A352. Voor dr 2019 derhalve geen gevolgen.

•

A003 Burgers’ Zoo – Het Duifje
o Routewijziging waarbij trolleylijn 3 geen lus meer rijdt in Alteveer (afb. huidig) maar een heen- en

terugroute (afb. ideaalbeeld). Gemeente/HW heeft idee om toch een eindlus te rijden

(compromis 1). Breng is voorstander van een volwaardige eindpuntlijn, desnoods via een
versnelde eindpuntlijn (afb. compromis 2).
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De voorgestelde wijziging heeft infrastrukturele consequenties (plaatsen/verplaatsen
trolleybovenleiding) en vergt bovendien overleg met wijkbewoners aangezien de huidige
lusroute een compromis is, gesloten tussen wijk en wethouder in 2012.
•

A008 Arnhem CS – Velp Ziekenhuis
o Voorstel tot routeverkorting, aangedragen door de gemeente Arnhem. Hierbij wordt een

doorsteek gemaakt via de Weg achter het Bos en wordt de route via Schelmse weg verlaten.

Dit voorstel betekent dat er voor deze lijn 7 haltes vervallen tw.:
•

Beethovenlaan, Chopinstraat, Openluchtmuseum (Oost) – deze drie haltes maken ook
deel uit van de routes van stadslijn 3. Reizigers hebben dus een uitstekend alternatief.

•

Monnikensteeg, CIOS – met name de halte CIOS is druk. Dit wordt veroorzaakt door CIOS
studenten. Zij hebben een alternatief in lijn 7, halte Geitenkamp (+350 m loopafstand).
De halte Monnikensteeg ligt vlak bij de eindhalte van lijn 7.

•

Alteveer, Moscowa – de halte Alteveer wordt slechts mondjesmaat gebruikt. De halte
Moscowa is slechts iets drukker. Reizigers dienen gebruik te maken van de halte
Openluchtmuseum West van lijn 3 (+450 m loopafstand.

Daarnaast komen er twee nieuwe haltes bij tw.: Saksen Weimar en Moscowa (niet te
verwarren met de halte Moscowa ten noorden van Alteveer.
Breng kan instemmen met dit voorstel. De meeste reizigers op vervallen haltes hebben een
prima alternatief. Reizigers uit Rozendaal en Velp met bestemming Arnhem CS/Centrum (ca.
120 per werkdag) profiteren van een snellere en direktere reis (ca. 4 min per richting).
Door de halte Saksen Weimar Kazerne tweezijdig in gebruik te nemen (nu slechts eenzijdig
door lijn 293) wordt ook de nieuwe, gelijknamige, wijk beter ontsloten. De halte bestaat al
tweezijdig. [dru/jr -950]
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Bijlagen 2-4:

•

•

1706 HB matrix A008 - feb 2017

•

1825 bezetting chipkaart A008 - mrt 2018

•

1714 in-uit A008 - feb 2017

A009 Arnhem CS – Hoogkamp – Schaarsbergen
o Voorstel om op zondag de frequentie te reduceren van 2x naar 1x per uur.

De gemiddelde bezetting van lijn 9 op zondag bedraagt slechts 2,2. Naar onze mening kan
dan ook worden volstaan met een uurdienst aangevuld met Breng Flex. [dru/jr -600]
Bijlagen:
•

•

1818 bezetting chipkaart A009 - mrt 2018

A010 Arnhem CS – Papendal
o Voorstel om de snelle spitsritten op deze lijn onder een ander lijnnummer te rijden om het

verschil met de ontsluitende lijn 10 te duiden. Voorkeur voor lijnnummer 110.
o Halte De Vijverberg wordt opgeheven bij reconstructie wegvak. Dit is het resultaat van overleg

tussen vervoerders (Syntus en Breng) en de provincie Gelderland (afd. infra).
De Vijverberg kent minder dan 1 opstapper per dag.
Let op: over opheffing bestaat nog géén definitief besluit, kan dus nog wijzigen.
•

A011 Station Arnhem Zuid – WKC Kronenburg – Het Duifje
o Voorstel van de gemeente Arnhem om deze lijn geheel op te heffen bij gelijktijdige routewijziging

van lijn 14 en 56. Zie lijn 14.
Breng wil dit voorstel niet steunen. Lijn 11 is het gevolg van bundeling lijn 36 en 53 tot lijn 56.
Het wegvallen van de verbinding Station Zuid – WKC Kronenburg is gecompenseerd door
verlenging lijn 11. Lijn 56 via Kronenburg laten rijden is geen optie. Het merendeel van de
reizigers is afkomstig uit Heteren en Driel en heeft bestemming Arnhem CS. Via Kronenburg
rijden is voor hen een omweg van ca. 7-10 min. Dat vinden wij te veel.
o Voorstel vanuit de gemeente Arnhem om deze lijn ook op zondag te laten rijden.

De bezetting van lijn 11 op zaterdag is zeer beperkt. Wij willen daarom zeker niet uitbreiden
naar de zondag in de verwachting dat de bezetting daar nog veel lager uit zal vallen. Breng
Flex is hier het alternatief.
Bijlagen:
•

•

1818 bezetting chipkaart A011 - mrt 2018

A012 Arnhem CS – IJsseloord 2
o Vanuit ons chauffeurscorps komt de suggestie om op marktdagen via de Singels op marktdagen.
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Wij willen graag via de Walburg- en Turfstraat blijven rijden maar constateren dat de
doorstroming op marktdagen sterk te wensen over laat. Heeft deels te maken met de
werkzaamheden ter plekke.
Punt van aandacht in overleg met de gemeente Arnhem als het gaat om instructie voor de
verkeersregelaars ter plekke.
•

A013 Arnhem CS – Klarendal
o Voorstel om deze lijn geheel op te heffen.

Wij willen het oorspronkelijke voorstel nuanceren:
•

Op werkdagen na 18:30u niet meer rijden en op zaterdag en zondag lijn 13 geheel
opheffen. De gemiddelde ritbezetting in de avonduren, op zaterdag en zondag bedraagt
respektievelijk 2.3, 2.1 en 1.8. [dru/jr -550]

•

Breng Flex alsmede de omliggende buslijnen bieden een alternatief.

Bijlagen:
•

•

1818 bezetting chipkaart A013 - mrt 2018

A014 Arnhem – Nijmegen Brakkenstein
o Verzoek van de gemeente Nijmegen om de 1e rit(ten) op zondag terug te zetten in

dienstregeling.
We brengen de ritten met v. Nijmegen CS om 9:07u en 9:43u naar Brakkenstein terug in
dienstregeling. Vergelijkbaar met dr 2017. [dru/jr +50]
o Vanuit de gemeente Arnhem wordt route- en eindpuntwijziging voorgesteld waarbij lijn 14 vanaf

WKC Kronenburg naar Het Duifje rijdt en op dat trajekt lijn 11 vervangt.
Dit verplicht reizigers uit Arnhem Zuid en Elst op lijn 14 om over te stappen “in het zicht van
de haven”. Breng wil juist wachten op integratie van lijn 14 en 331 op het trajekt Arnhem –
Elst. Wellicht in het kader van trolley 2.0. Bovendien willen wij lijn 14 ook naar Arnhem CS
laten rijden ivm. exploitatieve efficiency. Op Arnhem CS kan een chauffeur overstappen op
talloze andere lijnen. Dit bevordert de efficiency. Op het Duifje is die mogelijkheid beperkt.
o Suggestie van de gemeente Nijmegen om de routes van lijn 14 en 331 in Oosterhout om te

klappen.
De afspraak om de routes van lijn 14 en 331 in Oosterhout om te wisselen is bij de start van
lijn 331 gemaakt. Het moment van omklappen hing af van de mate waarin de bebouwing
tussen Griftdijk en N325 gerealiseerd is. Inmiddels is het zover. De nieuwe wijk (“de Grote
Boel”) is al voor een aanmerkelijk deel gebouwd.
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•

Wij kunnen dan ook instemmen met de wens om beide lijnen om te klappen. Waarbij wij
voorstellen om ook in de omgeving van de Dijkstraat de routes om te klappen. In termen
van afbeelding: lijn 14 krijgt de blauwe route en lijn 331 de rode route. De route van lijn
14 via de busbaan sluit bovendien aan bij een mogelijke route via de Oversteek in de
toekomst.

o Het betekent wel dat de frequentie op de busbaan Oosterhout daalt van 4x naar 2x per uur. Op

de centrale as die straks wordt gevormd door de Griftdijk stijgt de frequentie van 2x naar 4x per
uur.
o Omdat het reizigersaanbod langs de busbaan groot is, is het nodig om op lijn 14 in de

ochtendspits versterking in te zetten.
o De rijtijd van lijn 14 stijgt met 2-3 min per richting door de routeverlenging. De rijtijd van lijn 331

daalt in dezelfde omvang. Versnelling van deze lijn past helemaal in het kader van HOV lijnen.
o Voorwaarde is wel dat de haltes Terracotta- en Dijkstraat worden opgewaardeerd tot HOV

niveau. Hier ligt een taak voor de gemeente Nijmegen.
Bijlagen:
•

1823 in-uit A014-331 - mrt 2018
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•

•

1602 HB matrix A014 - geheel 2015

•

1706 HB matrix A331 - nov 2016

•

1818 bezetting chipkaart A014-331 - mrt 2018

A033 Arnhem – Nijmegen
o Routewijziging in Lent; lijn 33 verschuift van de Laauwikstraat naar de Turennesingel.

Dit betrof een reeds gemaakte afspraak tussen gemeente, Breng en provincie. De
aanliggende bebouwing is inmiddels opgeleverd.

o Lijn 33 in tijd graag achter lijn 3 naar Arnhem CS.

Dit is een praktisch probleem als veel bussen over dezelfde as naar bijvoorbeeld het station
rijden. In dit geval gaat het om de as via de Huissensestraat in Arnhem. Het reizigersaanbod is
hier bijzonder groot. De reizigers kiezen echter altijd voor de eerstkomende bus. Als dat lijn
33 is zit de bus al heel snel vol, stopt desondanks bij elke halte terwijl de achterliggende lijn 3
(gelede trolleybus) vrijwel leeg rijdt. Wij kunnen dit probleem niet zonder meer oplossen.
Wel hebben wij al gezorgd voor zo groot mogelijke spreiding tussen lijn 3 en 33. Dat lukt
echter niet altijd in voldoende mate. Vanuit onze chauffeurs wordt een alternatief voorstel
aangedragen waarbij lijn 33, net als lijn 300 slechts een beperkt aantal haltes op de
Huissensestraat aandoet.
o Halte Kolkweg, Haalderen vervalt ovv. provincie ivm wegreconstructie.
Bijlagen:

•

•

1501 HB matrix A033 - jan-mei 2015

•

1823 in-uit A033 - mrt 2018

A035 Zetten – Elst – Bemmel
o Voorstel om trajekt Elst – Bemmel geheel op te heffen.
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Lijn 35 is tussen Zetten en Elst een redelijke lijn. Tussen Elst en Bemmel echter zijn de
reizigersaantallen op buurtbusniveau. Vandaar het voorstel tot opheffing.
•

Wellicht kan een buurtbus hier een alternatief vormen. [dru/jr -2700]

o Haltes Herveld, Kruisstraat en Valburg, Tielsestraat vervallen in kader van rekonstruktie wegvak

(prov Gld).
Bijlagen:
•

•

1822 bezetting chipkaart A035 - mrt 2018

A043 Apeldoorn – Arnhem
o Halte Beekbergen, Engelanderweg vervalt. Besluit in overleg tussen Syntus en prov. Gelderland.
o Op zaterdagochtend vervalt de 1e rit van Dieren naar Arnhem wegens zeer lage bezetting.
o [dru/jr -50]
Bijlagen:
•

•

1822 bezetting chipkaart A043 - mrt 2018

A051 Wageningen – Arnhem
o De gemeente Renkum verzoekt om extra vroege ritten op werkdagen.

Gelet op de drukte in de huidige eerste ritten uit Wageningen (va. 7:01u) en rekening
houdend met het voortdurend verlaten van de eerste rit in de afgelopen (dr)jaren lijkt het
zonder meer zinvol om extra 1e ritten toe te voegen met v. Wageningen om 6:01u en 6:31u
alsmede de tegenritten vanuit Arnhem naar Wageningen. [dru/jr +650]
Bijlagen:
•

•

1818 bezetting chipkaart A051 - mrt 2018

A056 Heteren – Arnhem
o De gemeente Overbetuwe en Wageningen verzoeken om verbetering van de ontsluiting van

bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland.
Deze wens is bekend. Enkele jaren geleden met gemeente besproken maar realisatie van een
halte op de N837 (nabij McDonalds) is door de provincie (afd. infra) afgewezen vanwege
verkeersonveiligheid.
Overigens rijdt lijn 56 niet meer via McDonalds. Hier rijdt nu de taxibus van lijn 54.
o Voorstel gemeente Arnhem om route- en eindpuntwijziging lijn 56 door te voeren waarbij lijn 56

vanaf Station Zuid via WKC Kronenburg naar Arnhem CS rijdt.
Niet akkoord. Zie lijn A011
•

A060 Arnhem – Tolkamer
o Gemeenten Duiven, Westervoort en Rijnwaarden willen lijn 60 in zijn huidige opzet handhaven

dus met behoud van het trajekt Zevenaar – Tolkamer als reguliere buslijn.
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De Liemers is in de OV Visie van de provincie een zwak gebied waar gekeken zou moeten
worden naar meer efficiënt OV. Op dit moment zijn er echter nog geen plannen om hier
invulling aan te geven.
o De gemeente Zevenaar wijst op een betere bediening van SBO De Schilderspoort in Zevenaar.

Breng is van mening dat SBO de Schilderspoort goed ontsloten wordt met lijn 60 (halte
Subenhara).
•

A061 Westervoort – Duiven
o De rijtijd van deze lijn is te krap. Verruiming betekent inzet van een extra bus.

Lastig probleem. De doorstroming in Westervoort is sterk afhankelijk van verkeersdruk op de
A12. Is er daar sprake van stagnatie dat loopt de bebouwde kom van Westervoort vol. Wij
hebben geen vrij liggende businfra in Westervoort en geraken dus ook in de file. Extra rijtijd
lost dit probleem niet op.
Wel hebben wij de tegenspits route tussentijds verstrakt. Dit lijkt te helpen. De klachten van
reizigers over te laat komen zijn grotendeels verdwenen.
•

A066 Westervoort Station – Duiven Alliander
o Wij willen ons eerdere voorstel om deze lijn geheel op te heffen ten gunste van lijn 61 en

aanvullende fietsvoorzieningen nuanceren.
De meeste reizigers gebruiken lijn 61 voor hun verbinding tussen Westervoort Station en
Alliander. Lijn 66 kent slecht 6 iets drukkere ritten (gemiddeld 10 reizigers, 3x in de ochtend
en 3x in de middag). Wij stellen dan ook voor om lijn 66 als spitslijn in te zetten met 3 ritten
in de ochtendspits en 3 ritten in de middagspits. Daarbuiten kunnen werknemers van
Alliander gebruik maken van de halfuurdienst van lijn 61. De ritten buiten de spits kennen
een gemiddelde bezetting tussen de 2 en 3. Dat geldt ook voor lijn 61. [dru/jr -850]
Bijlagen:
•

•

1818 bezetting chipkaart A066-A061 - mrt 2018

A331 Velp Zuid – Nijmegen Weezenhof
o Voorstel van de gemeente Nijmegen om de routes van lijn 331 en lijn 14 in Oosterhout om te

wisselen.
Zie lijn A014
•

A352 Arnhem – Wageningen
o De gemeente Wageningen wijst op gewenste spreiding in vertrektijden van lijn 51 en 352 in de

avonduren zodat gezamenlijk een halfuurdienst Arnhem – Wageningen ontstaat.
Wij willen dit voorstel overnemen.
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o Wens tot sneldienst Arnhem – Wageningen (Rijnlijn). Met mogelijke doorkoppeling A352 naar

EdeWag of WagCam? Hiervoor is een intentieverklaring getekend door alle aanliggende
gemeenten.
Voor komende dienstregeling nog geen konkrete plannen. Wel te overwegen voor een iets
later fase is beperking van de ontsluitende route van lijn 352 in Renkum.
•

A556 Heteren - Driel – Elst
o Introduktie nieuwe buurtbus.

Voorbereiding loopt. Invoering wordt ondersteund door ervaren medewerkers van
bestaande buurtbussen.
•

A566 buurtbus Spijk – Elten – Zevenaar
o Buurtbus wellicht richten op station Elten en dan 2x pu?

Te bepalen in overleg met de buurtbusvereniging.
•

A589-590 Doorwerth – Wolfheze – Renkum – Doorwerth
o Kleine verschuivingen in dienstregeling vanwege aansluiting in Wolfheze.

•

X001 Nijmegen Plein 1944 – Malden Heidezoom
o Wens tot betere spreiding tussen lijn 1 en lijn 14 op het gezamenlijke trajekt in Nijmegen.

Gegeven de mogelijkheden is er als sprake van maximale spreiding. Lijn 14 heeft echter geen
eindpunt (is in Brakkenstein een luslijn) waardoor het niet mogelijk is om deze lijn stil te
zetten in Brakkenstein tbv. optimale spreiding met lijn 1.
o Verzoek vanuit onze chauffeurs om de halte Scheidingsweg een tegenhalte te geven op de

Grootstalselaan.
De halte Scheidingsweg is nu inderdaad slechts eenzijdig. Vanuit reizigersoogpunt dient een
halte eigenlijk altijd tweezijdig te zijn.
o Graag een extra halte op de Jacobslaan tussen Archimedesstraat en Heidebloemstraat tbv.

winkelcentrum aan Boylestraat. Deze wens is zowel via de gemeente als via onze chauffeurs
binnengekomen.
Deze beide haltes liggen ca. 650 mtr uit elkaar. Ertussen ligt het wijkwinkelcentrum. De
afstand van de halte Archimedesstraat naar het winkelcentrum is ca. 250 mtr. In onze optiek
te weinig om een halte bij te plaatsen. Wellicht kan de halte Archimedesstraat iets in
noordelijke richting opgeschoven worden.
Bijlagen:
•

•

1824 in-uit X001 - mrt 2018

X002 St. Maartenskliniek – Lindenholt West
o Altijd door naar P+R Poort Neerbosch.
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De verlegging van het eindpunt van lijn 2 is tussentijds doorgevoerd en was toen niet
mogelijk 7/7. In de nieuwe dienstregeling wordt P+R op alle dagen het eindpunt.
o In de stille uren rijden lijn 2, 99 en 331 met weinig spreiding. Overdag geldt hetzelfde voor lijn 2

en 11.
We proberen iets meer spreiding te bewerkstelligen zonder relevante aansluitingen te
verliezen.
•

X004 Aldenhof – Dukenburg – Lindenholt Oost
o De bewonerscie. Aldenhof heeft verzocht om doortrekking van lijn 4 naar WKC Hatert.

Lijn 4 heet natuurlijk een rechtstreekse verbinding met het veel grotere WKC Dukenburg. In
die zin is de verbinding met WKC Hatert niet nodig. Het gaat echter vnl. om de markt (elke
woensdag ochtend).
•

Kijkend naar de HB matrix uit 2017 zien we dat op werkdagbasis ca. 10 personen van
Aldenhof naar Hatert (halte Centrum) reisden. Dat is naar onze mening te weinig om lijn 4
struktureel door te laten rijden van Aldenhof naar WKC Hatert.

Bijlagen:
•

•

1717 HB matrix X004 - feb 2017

X005 Groesbeek – Beuningen
o Vanuit de gemeente is de suggestie gedaan om, mogelijk met lijn 5 of 85, NYMA en Waalfront te

bedienen.
Wij zijn geen voorstander van aangepaste routes voor lijn 5 en 85. Verwijzen echter graag
naar de mogelijkheden voor lijn 13, 14 en/of 15 zoals geschetst onder Algemeen: meer
bussen via de Oversteek.
•

X006 Dukenburg – Neerbosch Oost
o Frequentiereduktie; van 6x naar 4x per uur in de dalperiode op werkdagen (900-1400) en op

zaterdag.
Lijn 6 is een belangrijke lijn die het enerzijds goed doet, maar anderzijds qua
kostendekkingsgraad achterblijft door de hoge frequentie en capaciteit die daarbij
geboden wordt. In verband met piekbelasting kan worden overwogen om op de momenten
dat lijn 6 4x per uur rijdt geleed materieel in te zetten. [dru/jr -7500]
Bijlagen:
•

•

1815 bezetting chipkaart X006 - mrt 2018

X011 Beuningen – Nijmegen
o Gemeente Nijmegen verzoekt tussen Goffert en Heijendaal overdag op werkdagen een

kwartierdienst aan te bieden.
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’s Ochtend richting Heijendaal (=hoofdrichting) is er sprake van een kwartierdienst (730u1100u)
’s Middags richting Goffert is er sprake van een 11/19 of 22/8 verdeling (1200u-1800u)
•

Verbetering van de verdeling in de middaguren kan leiden tot verlies van
overstapmogelijkheden op lijn 11 of 12.

•

Een 2e overweging om niet te investeren in een regelmatige kwartierdienst tussen Goffert
en Heijendaal heeft te maken met de reistijdverhouding.

•

Reizigers uit de richting Den Bosch / Oss zijn simpelweg sneller via CS dan via Goffert. Dat
heeft te maken met de snelheid van lijn 10 CS – Heijendaal die hoger is dan die van de lijn
11 en 12 van Goffert naar Heijendaal. Ook zijn de overstapmogelijkheden veel beter
doordat de frequentie van bussen CS – Heijendaal veel hoger is dan die van Goffert –
Heijendaal. Ten slotte is er nog het comfort aspekt. Door aard en ligging van de halte
Goffert is de loopafstand hier minder plezierig dan op CS.

Bijlagen:
•

•

1822 doorkomsttijden Goffert X011-012

X013-15 Lent – Wijchen
o Onze chauffeurs verzoeken om extra vroegen ritten naar Bijsterhuizen voor de werknemers

aldaar.
Dit is mogelijk. In overleg met bedrijventerrein zou bekeken moeten worden of daar animo
voor is. Eerdere proeven met een hogere frequentie (4x ipv. 2x per uur) tussen Station
Dukenburg en Bijsterhuizen zijn echter gestopt door gebrek aan belangstelling van
werknemers.
Overleg met Bijsterhuizen wordt echter weer opnieuw opgestart.
•

X057 Kranenburg – Nijmegen
o Deze lijn vervalt ten gunste van lijn 58 Emmerich – Kleve – Nijmegen. Dit voorstel is al besproken

in het kader van dr 2018. De gemeente Berg en dal stelt voor om het wegvallen van deze lijn in
Beek Ubbergen te compenseren met buurtbus en/of Breng Flex.
Er worden extra haltes op de N325 aangelegd die naar onze mening de ontsluiting van mn.
Beek (oostkant) overnemen. [dru/jr -1187]
•

X080 | X082 Millingen – Nijmegen
o Voorstel om in de ochtendspits 2 ritten van lijn 80 om te zetten in ritten van lijn 82.

Nu in ochtendspits 8x per uur: 4x lijn 80 en 4x lijn 82
Voorstel 8x per uur: 2x lijn 80 en 6x lijn 82
•

Effektief worden de ritten 9 en 13 omgezet van lijn 80 naar lijn 82.

•

Rit 9 heeft 7-10 instappers in Erlecom en Ooij, rit 13 4-6 instappers.
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•

Deze reizigers kunnen 15 minuten eerder of later reizen met lijn 80.

•

Tegenover de gedupeerde reizigers staan ca. 25-35 reizigers die straks sneller in Nijmegen
zijn tegen een lager tarief.

Bijlagen:
•

•

1824 bezetting chipkaart X080-082 - mrt 2018

X083 Venlo – Nijmegen
o Versnelling routes Gennep?

Iom. Arriva Limburg en gemeente Gennep.
•

X089 Druten – Nijmegen
o Het ROCOV verzoekt deze lijn door te koppelen met (Arriva-)lijn 165 Druten – Den Bosch.
o Hermes wil hier niet aan meewerken.

•

X099 Nijmegen – Uden
o De business-case HOV lijn 99 van provincie Brabant wordt doorgevoerd waarbij de route van

deze lijn in Zeeland wordt gestrekt (langs de kern ipv. erdoor). Besluit ligt bij provincie Gelderland
en Arriva Brabant. Ook vervallen er drie haltes in Nijmegen tw. Graafsebrug, Woonboulevard en
Viaductweg. Deze haltes worden beperkt gebruikt en dan nog voornamelijk op de relatie van
deze haltes naar CS/Centrum waar ook stadslijn 2 hoogfrequent rijdt.
Bijlagen:
•

1824 bezetting X099 chipcard - mrt 2018

•

1824 in-uit X099 - mrt 2018

•

1706 HB matrix X099 - jan-feb 2017
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effekt in DRU/JR
voorstellen dr 2019
A008
A009
A013
A014
A014/331
A035
A043
A051
A066
X006
X057
X080/82
VAK

-950
-600
-550
50
-500
-2.700
-50
650
-850
-7.500
-1.200
-50
-4.000
-18.250

exclusief effekt rijtijdmetingen

===
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