Keolis Nederland (Syntus)
t.a.v. de heer A.J. Speulman

Brief per e-mail

Uw kenmerk: Uw datum: 4 juli 2018
Ons kenmerk: RGS710

Afschrift: Keolis (dhr. R.
Nekkers); provincie Gelderland
(dhr. J. Viejou)
Bijlage: Advies ROCOV
Gelderland

ROCOV Gelderland
Secretariaat
Marga Klompélaan 18
6532SC Nijmegen
T: 06 33 400 650
E: secretariaat@rocovgelderland.nl
I: www.rocovgelderland.nl
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Arnhem, 23 juli 2018

Geachte heer Speulman, beste Arent Jan,
De afgelopen maanden heeft veelvuldig en constructief overleg plaatsgevonden tussen Keolis
Nederland (Syntus) en de werkgroep Infra, Netwerk en Dienstregelingen van het ROCOV Gelderland.
Dit heeft geresulteerd in een goed uitziend en onderbouwd Mobiliteitsplan 2019 voor de concessie
Veluwe dat op 21 juni j.l. aan de voltallige ROCOV vergadering is gepresenteerd.
Hierbij ontvangt u het advies van het ROCOV Gelderland over de in het Mobiliteitsplan 2019 Veluwe
gedane voorstellen.
Ook dit jaar is, mede op praktische gronden, ervoor gekozen de adviezen in de vorm van een tabel te
presenteren. Bij de weergave van de adviezen is aangesloten bij de door u gehanteerde indeling. In
de tabel zijn de volgende kolommen opgenomen:
•
•
•
•
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Het betreffende onderwerp of lijnnummer
Uitgangspunt/voorstel van Keolis Nederland (Syntus)
Het advies/reactie van het ROCOV Gelderland
Door Keolis Nederland (Syntus) resp. provincie Gelderland in te vullen kolom met hun reacties
op de adviezen.

Het ROCOV Gelderland doet een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen /
wijzigingen bijtijds te communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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Bijlage: Advies ROCOV Gelderland over Mobiliteitsplan 2019 Veluwe
1. Ontwikkelingen
Onderwerp/
lijnnummer
OV-visie

Veranderende
collegetijden
Terugblik op
2017

Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Sterkere corridors worden ook in 2019 verder
bijgestaan door een uitbreiding van het
Keobike-netwerk. Soms keuzes maken door
gebieden minder goed te bedienen om
mensen en middelen in te kunnen zetten op
verbindingen die groei laten zien.

Begrijpelijk, maar het ROCOV wil graag weten waar
het omslagpunt ligt.
Er zijn immers gegevens uit onderzoeken die
aangeven dat bij het verdwijnen van een geregelde
verbinding er mensen zijn die op dat traject
helemaal niet meer van het OV-gebruik kunnen
maken
Hoe worden deze ritten bekostigd?

Extra ritten gereden naar scholenlocaties.
7% groei; klanttevredenheid.
Rittijden in de spits zijn soms tot 10 minuten
langer dan in de dal.

Groei wordt ook door het ROCOV als zeer positief.
Ervaren.
Aanpassingen in infrastructuur zullen samen met de
betreffende gemeenten moeten worden opgelost.
Het ROCOV Gelderland zal deze problematiek bij
de betreffende gemeenten en de provincie onder de
aandacht brengen.

Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Meer aanbod in de spits.
Beide lijnen blijven via de Kortenoord Allee in
Wageningen rijden.
M.i.v het studiejaar 2018-2019 (september
2018) aanpassing dienstregeling aan nieuwe
studierooster van de WUR (vooruitlopend op
dienstregeling 2019).
Extra ritten in de spitsrichting over de Campus
in Wageningen, waarbij een deel ritten lijn 88

Prima! Maar geldt dit alleen lijn 84 of ook 88?
Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

2. Valleilijn
Onderwerp/
lijnnummer
Lijnen 84 en
88
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Akkoord.

Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

als lijn 84 wordt gereden (ook reeds met
ingang van het studiejaar 2018-2019).
Beide lijnen blijven in Wageningen via de
Kortenoord Allee rijden.
Spitsverdichting vanuit Ede naar Wageningen
wordt op ma/vr half uur eerder opgestart.

Het ROCOV gaat ervan uit dat Keolis goed monitort
of deze herverdeling niet leidt tot te veel
gedupeerden langs de route van lijn 88.
Akkoord.
Uitstekend.

3. Stadsdienst Ede
Onderwerp/
lijnnummer
Lijnen 1 en 2

Lijn 6

Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Toevoegen rijtijd.
Spitsverdichting ma/vr tussen station en
KennisCampus/Zandlaan (’s ochtends tussen
8:15 en 10:15 als lijn 1 van station naar
Zandlaan; ’s middags tussen 14:00 en 16:30
als lijn 2 van Zandlaan naar station).
Vanwege verhuizing Woonzorgcentrum De
Klinkenberg en afsluiting spoorovergang
Kerkweg wil Keolis de route wijzigingen.
Gedacht wordt aan een route via de
Frankeneng naar de Gelderhorst. Daardoor
vervallen de haltes Kerkweg, Zuiderkroon,
AHXL en Einsteinstraat.

Zie opmerking over doorstroming bij punt 1.
Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Het ROCOV wacht het definitieve voorstel af.

4. Regio Ede
Onderwerp/
lijnnummer
Lijn 5
Lijn 83
Lijn 85
Lijn 86
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Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Extra rit vanuit Veenendaal in ochtendspits
(vertrek ca 7:50 uur).
Aanpassen rittijden.

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

5. Stadsdienst Harderwijk
Onderwerp/
lijnnummer
Lijn 1

Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Geen wijzigingen.

Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

6. Regionale busdiensten
Onderwerp/
lijnnummer
Lijn 101

Lijn 102

Lijn 103

Lijn 104
Lijn 105
Lijn 205

Lijn 106
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Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Invoering vakantiedienstregeling. Dan gaat de
frequentie terug van 2 naar 1 per uur
(vrijkomende middelen worden elders ingezet
om extra ritten te kunnen rijden).
Basisuurdienst tussen Apeldoorn en
Amersfoort; tussen Hoevelaken en Amersfoort
extra ritten in spits.
Terschuur en Zwartebroek minder bussen
(van 1 à 2 naar 1 per uur).
Aanpassing route in Hoevelaken: niet meer
door Centrum, maar via Koninginneweg
Nieuwe lijn tussen Apeldoorn en Barneveld
(tussen Apeldoorn en Voorthuizen vervangt
deze lijn de “tussenritten” van de huidige lijn
102). Gaat rijden via Harselaar-West.
Rijdt niet tijdens weekenden en in vakanties.

Akkoord.

Aanpassing rittijden.
Aanpassing rittijden.
In Barneveld via nieuwe tunnel en station
Barneveld Noord.
Laatste rit uit Harderwijk gaat 8 minuten later
vertrekken om betere aansluitingen te geven.
Aanpassing rittijden.
Deze lijn blijft bestaan, maar rijdt alleen
tussen Otterloo en het Bezoekerscentrum.

Akkoord.

Nieuwe route akkoord, mits er 2 haltes gecreëerd
worden aan de nieuwe route.
Akkoord.

Welke dagen van de week rijden de bussen op deze
lijn?
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Lijn 107
Lijn 108

Lijn 111

Lijn 112

Traject tussen Bezoekerscentrum en
Hoenderloo trekt te weinig reizigers en wordt
opgeheven.
In de mei- en zomervakantie gaat de lijn elk
half uur rijden; ook tijdens de weekenden met
aansluiting op lijn 108 en eenmaal per uur op
lijn 105.
De periode dat de avondritten rijden wordt
beperkt van juli t/m augustus i.p.v. mei t/m
september en rijden tot 20:00 uur i.p.v. 21:00
uur.
Aanpassing rittijden.
Aanpassing rittijden.
In de vakanties tijdens weekenden elk half uur
i.p.v. uurdienst. Hierdoor wordt goed
aangesloten op lijn 106 die dan ook elk half
uur gaat rijden.
Gaat groot deel van de dag elk half uur rijden
waarbij consequent wordt aangesloten op lijn
100 te Nunspeet.
Tijdens vakanties invoering
vakantiedienstregeling waarbij nog maar elk
uur rit wordt geboden.
Vervallen “opstartritjes binnen Harderwijk
tussen Dolfinarium en station tijdens
weekenden.
Aanpassing rittijden. Na 21.00 uur en op
zondag blijft Kolibrie rijden.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Akkoord. Prima!

Akkoord.

Akkoord. Begrijpelijk.

Akkoord.

7. Apeldoorn/Elburg – Zwolle
Onderwerp/
lijnnummer
Busstation
Zwolle
Lijn 201
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Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Vanaf 17 februari 2019 wordt nieuwe
busstation aan zuidzijde station in gebruik
genomen.
Vervallen halte A50/Carpoolplaats Hattem.

Geen bezwaar.

Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Lijn 202

Lijn 203

Lijn 204

Extra rit om 8:05 uur vanuit Zwolle naar
Apeldoorn.
Blijft in Zwolle via Katwolderplein (Centrum)
rijden.
’s Avonds en tijdens weekenden rijdt deze lijn
een avondroute via Katwolderplein (Centrum)
en verkeersplein naar/van de IJsselbrug.
Deze lijn worden gereden met nummer 204.
Extra rijtijd vanwege congestie in Zwolle.
Aankomst- en vertrektijden in Apeldoorn
worden beter afgestemd op de treintijden.
Gaat in Zwolle rechtstreeks vanaf Nieuwe
Veerallee naar het (nieuwe) busstation rijden.
Reizigers uit Hattem en Wapenveld moeten
overstappen op andere lijnen als zij willen
doorreizen naar Centrum.
Bussen vertrekken 10 minuten eerder vanuit
Apeldoorn om betere spreiding met andere
lijnen te verkrijgen.
Tijdens avonden en weekenden als lijn 204
via Katwolderplein in Zwolle.
Lijnnummer voor ritten lijnen 202 en 203 die ’s
avonds en tijdens weekenden in Zwolle via
A28 en Katwolderplein naar station gaan
rijden.

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Akkoord. Hopelijk zijn de gesprekken met Zwolle
succesvol.
Akkoord.
Het ROCOV Gelderland wil graag inzicht hebben in
de tijd die gemoeid is met het overstappen van lijn
203 op de lijnen die naar het centrum van Zwolle
gaan. ROCOV Gelderland heeft te weinig inzicht in
de mogelijkheden bij de stad Zwolle.
Een betere spreiding is natuurlijk een must, maar
wat zijn de gevolgen voor de overstaptijden op
andere lijnen?
Akkoord.
Akkoord, aannemende dat vanaf februari deze lijn
ook naar de zuidzijde van het station gaat.

8. Corridor Nunspeet – Elburg - Zwolle
Onderwerp/
lijnnummer
Lijn 100
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Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Gaat in Zwolle niet meer via Eekwal, maar
rechtstreeks naar het (nieuwe) busstation.
’s Avonds en tijdens weekenden afwijkende
route via A28 en Katwolderplein.
Verschuiving aankomst- en vertrektijden op
zondag met een half uur.

Akkoord.
Akkoord.
Staat de kolibrie dan klaar? Dan akkoord. Anders
niet.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Lijn 200

Op zondag extra rit vanuit Elburg naar Zwolle
(aankomst daar 9:25 uur).
Vanwege het nieuwe busstation in Zwolle gaat
deze lijn via Katwolderplein rijden.
Aankomst- en vertrektijden in Zwolle 15
minuten verschuiven zodat een betere
spreiding ritten met lijn 100 ontstaat
eenduidige kwartierdienst te bieden tussen
Zwolle en Elburg.
Twee ritten die starten in Nunspeet laten
vervallen, zodat lijn 200 begint en eindigt in
Elburg (tussen Nunspeet en Elburg lijnen 100
en 600 alternatief).

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Akkoord. Geeft meer eenduidigheid.

9. Stedendriehoek
Onderwerp/
lijnnummer
Lijn 15

Lijnen 170 en
171
Lijn 170

Lijn 171

Lijnen 170 en
171
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Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Eerste twee ritten vertrekken 5 minuten eerder
uit Apeldoorn om betere aansluitingen op
schooltijden in Twello te geven.
Aanpassing rittijden.
Wijzigen aankomst- en vertrektijden bij station
Twello om aansluiting uit/naar Terwolde te
verkorten van 15 naar 5 minuten.
Vervallen van ritten van Twello naar Epe van
circa 9:15 en 14:15.
Vervallen van ritten van Epe naar Twello om
9:45, 14:45 en 19:15.
Vervallen op ma/vr ritten uit Deventer van
circa 7:00, 9:00 en 14:00.
Vervallen op ma/vr ritten uit Twello naar
Deventer van circa 9:15, 15:15 en 18:15.
In de toekomst lijn 170 alleen nog tijdens de
spits; buiten de spits zou een buurtbus of
wensbus het vervoer kunnen verzorgen.
Lijn 171 volledig laten vervallen.

Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Twello kent enkele buurtbuslijnen. Het lijkt het
ROCOV zinvol dat met hen overleg te laten
plaatsvinden over het combineren van de lijnen 170
en 171 met de buurtbussen.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

171 is een puur aan het spoor parallelle lijn, maar
als hij meer Twello inrijdt zoals de buurtbussen,
vermindert deze parallelliteit.
Overigens prijst het ROCOV dat Keolis probeert hier
zo lang mogelijk OV te handhaven.
10. Apeldoorn – Eerbeek/Arnhem
Onderwerp/
lijnnummer
Lijnen 91 en
231

Lijn 91

Lijn 231

Lijn 293
Lijn 109
Lijn 43
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Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland
Doorstroming in Arnhem is aandachtspunt.
Samen met gemeente Arnhem en provincie is
een werkgroep gevormd om plannen te
maken voor betere doorstroming.
Aparte businfra op Apeldoornseweg is zeer
gewenst (busbaan in midden weg).
Doorstroming bij verkeerslichten A50 ten
noorden van Arnhem is niet genoemd maar
wel een punt.
Op zondag vervalt eerste rit uit Apeldoorn
naar Arnhem.
Halte Engelanderweg komt te vervallen
(gering gebruik en verkeersonveilig).
Extra rit ma t/m vr vertrek uit Apeldoorn om ca
7:20 uur.
Vertrekt in de ochtend enkele minuten eerder
uit Apeldoorn.
Geen wijzigingen.
Aanpassing rittijden.
Toevoegen rijtijd vanwege vertraging tussen
Dieren en Arnhem.
Halte Engelanderweg komt te vervallen
(gering gebruik en verkeersonveilig).
Op zaterdag vervallen eerste rit uit Dieren
naar Arnhem.
Op zondag vervallen eerste rit vanuit Arnhem
naar Apeldoorn (deze begint dan in Eerbeek).

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Beïnvloeding via KAR kan hierin wellicht enige
verbetering brengen.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Lijn 191

Lijn opheffen. Plaatsen Keobike-abri’s bij
GolfLinks en Schalterweg.

Akkoord.

11. Stadsdienst Apeldoorn lijnen 1 t/m 19
Onderwerp/
lijnnummer
Lijnen 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 16,
17

Lijn 4
Lijn 10

Lijn 11

10

Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Lijnen krijgen een beginpunt op een logische
plek in de wijken i.p.v. bij het station:
• Lijn 2 bij Apenheul
• Lijn 3 bij Marskramersdonk
• Lijn 4 bij Burgersveld
• Lijn 5 bij Talma Borgh
• Lijn 6 bij Mandela/Kazerne
• Lijn 7 bij Mandele/Kazerne
• Lijn 10 bij Fruytierschool
• Lijn 16 bij Arendsburgt
• Lijn 17 bij Aristotelesstraat.
Extra vroege rit die om 6:06 aankomt bij
station.
Toename rijtijd op zaterdagen. Daarom wordt
15-minutendienst omgezet in 20minutendienst.

Akkoord.

Splitsen lijn. Eens per uur Station –
Stadhoudersmolen v.v. met grote bus, en
aanvullende tussendienst Station –
Erasmusstraat v.v. Stadshoudersmolen houdt
nog maar 1 bus per uur.

Prima! Dus akkoord.
Op zich een verslechtering vanwege de
aansluitingen. Wel wordt de rit meer betrouwbaar.
Extra businzet brengt veel kosten met zich mee.
Het ROCOV accepteert het voorstel onder de
restrictie dat wij de gemeente zullen aansporen om
de doorstroming op het betreffende traject te
verbeteren waardoor de 15-minutendienst wel
haalbaar blijft.
Wat voor bussen rijden er nu en wat voor bussen
worden het?
Wat is de invloed van de Deventerstraat op de rijtijd
van lijn 11? Ten slotte rijdt hij maar een klein stukje
over deze straat.
De route naar de Lage Brink met een uurdienst is
acceptabel.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Lijn 12
Lijn 14

Lijnen 16, 17,
18 en 19

Aanpassing rittijden.
Vertrekt ’s middags 5 minuten eerder vanaf
het station.
’s Middags in de vakanties frequentie van elke
15 naar elke 30 minuten (halvering dus).
Aanpassen rittijden.

Duidelijkheid verkrijg je met een nieuw lijnnummer
voor deze lijn: lijn 13. Tenslotte wordt die lijn in
frequentie terug gebracht.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

12. Scholierenlijnen
Onderwerp/
lijnnummer
Algemeen
Lijn 651
Lijn 653
Lijn 658
Lijn 658

Lijn 687

Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Dienstregeling hiervan wijzigt reeds per
augustus 2018 (start nieuwe schooljaar).
Begint en eindigt bij Ede, Station.
Rijdt niet meer via Ede, Station (zie lijn 651).
Rijdt in Apeldoorn door naar de Erasmusstraat
(Hoornbeeck en Aventus).
’s Winters inzetten extra bus van Nunspeet,
Station naar Apeldoorn.
T.z.t. Beperken tot winterdienst en overige
perioden vervangen door buurtbus.

Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Dan lijkt het ook logisch gevolg dat de bezetting
gering is.

“Deze rijdt alleen in de schoolvakanties en
wel 4 ritten in de ochtend en 4 in de middag”.

13. Buurtbussen
Onderwerp/
lijnnummer
Lijn 501
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Uitgangspunt/voorstel Keolis Nederland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Rijdt niet meer door centrum van Ermelo via
Stationsstraat vanwege te grote vertragingen.

Akkoord.

Reactie Keolis/provincie Gelderland

Lijn 514
Studies
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Vertrek- en aankomsttijden veranderen naar
patroon van 2017 (nu te veel reizigersverlies).
Er lopen studies naar verbinding Epe –
Nunspeet.
Idem naar verbinding “t Harde – Elburg –
Dronten.

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

