Reactie Arriva mbt: Bijlage bij advies over Vervoerplan 2019 concessie Achterhoek-Rivierenland Arriva Gelderland
Wijzigingen ten opzichte het ingediende vervoerplan zijn in de reactie van Arriva vetgedrukt weergegeven.

Ontwikkelingen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Toekomst vast
openbaar
vervoer

Doorvoeren kwaliteitsslag op drukke lijnen en
doelmatige uitvoering op rustige lijnen/tijdens
rustige uren (haarvaten).

Het ROCOV vraagt zich af wat precies onder doelmatig Het aanbod afstemmen op de
wordt verstaan door Arriva.
vervoervraag waarbij maatschappelijk
aanvaardbare kosten per reizigers als
uitgangspunt worden meegenomen.

Een belangrijk uitgangspunt in het vervoerplan
2019 is om op de eerste plaats om goed
(openbaar) vervoer duurzaam in stand te houden
tegen maatschappelijk betaalbare kosten: vinden
van balans tussen vast en vraaggestuurd OV en
prioriteit op de treinverbindingen.

Het ROCOV constateert dat NS in haar beleid amper
het belang laat doordringen van de feederfunctie van
de regionale spoorlijnen en streekbuslijnen op haar
eigen hoofdassen. De ontwikkelingen rondom Tiel laten
helaas zien dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor
het aantal reizigers op het regionale spoor.

Beter bedienen reizigers door het bieden van
(standaard) doorgekoppelde lijnen, waardoor
minder hoeft te worden overgestapt.

Akkoord.
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Reactie Arriva

Het aantal overstappers in Tiel is
inderdaad helaas afgenomen en het
aantal reizigers op het westelijke deel
Tiel – Arnhem helaas dus ook.

Uitbreiden Vlindersysteem in rurale gebieden en
tijdens rustige uren, met aansluitgaranties.
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Die aansluitgaranties zijn essentieel. Deze moeten niet
alleen van toepassing zijn op aansluitingen bij
treinstations maar ook bij busknooppunten. Dat zijn
beide tevens locaties die zich uitstekend lenen als vast
vertrekpunt van de Vlinders en waar geen reserveringsverplichting zou moeten zijn.
Voor een deel van de ritten blijft evenwel reserveren
verplicht. Helaas bereiken het ROCOV regelmatig
klachten dat het reserveringssysteem niet altijd
adequaat werkt. Dit is uiteraard funest voor een
dergelijk systeem. Dat moet in alle gevallen perfect
werken.
Het ROCOV verzoekt Arriva dan ook het huidige
reserveringssysteem te verbeteren.

Het reserveringssysteem wordt
opnieuw ingericht waarbij reserveren
laagdrempeliger wordt en er op
meerdere manieren naar keuze
gereserveerd kan worden.

Transitie naar duurzame mobiliteit: zero-emissie
busvervoer en terugwinnen remenergie regionale
treinen.

Worden de regionale treinen allemaal elektrisch?

Op de korte termijn niet; op de langere
termijn is wel een transitie voorzien
naar zero emissie; ook voor de
treinstellen.

Investeren in nieuwe check-in / check-out palen.

Wat is de reden hiervan?
Welke verbeteringen geven zij reizigers?

De nieuwe check-in / check-out palen
maken het mogelijk om sneller in en
uitchecken. Daarnaast zijn de nieuwe
palen minder storingsgevoelig. In
station Zutphen is het onderscheid
tussen de 3 vervoerders eenduidig
doorgevoerd met duidelijk
verschillende kleuren; geel, blauw en
rood.

Plaatsen deelfietsen op stations langs de
treinverbinding Zutphen – Winterswijk.

Prima!

We spelen zodoende verder in op de
toeristische bereikbaarheid van de
Achterhoek.

Verder wordt er apparatuur gebouwd
welke de gereserveerde ritten
automatisch verwerkt in de route van
de Vlinder.

Meer naar vraag gestuurd.

De vele ICT-producten, maar ook Tv’s zijn niet ontstaan
uit de vraag naar dit soort producten, maar uit het
aanbod ervan. Dat – positief gewaardeerde aanbod –
leidde tot een gigantische vraag naar deze artikelen.
Zo schreef de EBS-directeur: één bus per uur voor de
reiziger is niet aantrekkelijk.
Het ROCOV begrijpt dat het hier en daar onmogelijk is
om op “het platteland” een halfuur dienst te rijden,
maar al te makkelijk naar frequentieverlaging overgaan
kan de definitieve ondergang van het OV daar inluiden.
Het huidige reserveringssysteem moet verbeterd
worden.

Het lijkt erop dat hier twee zaken door
elkaar lopen. 1) De frequentiewijziging
van een aantal buslijnen op werkdagen
in de vakantieperiode en in het
weekend en 2) De Arriva Vlinder
waarbij een deel van de reizigers de
reis vooraf dienen te reserveren via
een reserveringssysteem. De
frequentiewijzigingen van (1) hebben
geen relatie met het
reserveringssysteem omdat het hier
om streekbussen gaat die volgens een
vaste route reserveringsvrij rijden.
In het vervoerplan is onderbouwd
waarom bepaalde lijnen op bepaalde
momenten 1x per uur gaan rijden. Het
door het ROCOV geschetste beeld dat
het aanbod automatisch een bepaalde
vraag genereert komt bij buslijnen in
vakantieperioden tijdens de
ochtendspits en op zaterdagen niet
overeen met de praktijk. Ondanks dat
al jaren een halfuurdienst wordt
gereden is de vervoervraag zeer laag
en niet toenemende.
Wel zichtbaar is een beperkte toename
van reizigers in bepaalde middaguren
op werkdagen tijdens schoolvakanties.
Om hierop in te spelen wordt op een
aantal buslijnen juist op dit momenten
wel een halfuurdienst ingevoerd in
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2019 terwijl hier huidig 1x per uur een
bus rijdt.
Ten aanzien van punt 2) wordt het
reserveringssysteem voor de Arriva
Vlinder aanmerkelijk verbeterd om
laagdrempeliger en betrouwbaarder de
Vlinder te kunnen reserveren in 2019.
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Gelderland Trein / investeren in hoofdassen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reizigersaantallen

Het aantal reizigers in de treinen is in 2017 met
ongeveer 7% toegenomen t.o.v. het
voorgaande jaar met Tiel – Elst – Arnhem als
uitschieter (26%).

Ter info.

Terugloop aantal reizigers op de verbinding
Apeldoorn – Zutphen t.g.v. slechte
aansluitingen in Apeldoorn.

Ter info.

Toename sociaal recreatief vervoer in de
weekenden.

Ter info.

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Door PHS blijven ook in 2019 de zeer slechte
aansluitingen in Tiel gehandhaafd. Hierdoor is het
aantal reizigers op het westelijk deel van de
verbinding Tiel – Arnhem met 15% gedaald.

Ter info.

Wisselend
dienstregelingpatroon
NS in Rivierenland

Doordat NS naast een Basismodel ook een
Dalmodel hanteert, maakt het ook voor Arriva
zeer complex een eenduidige dienstregeling aan
te bieden.

Het is jammer dat NS onvoldoende rekening houdt
met het regionale openbaar vervoer.

Ook de NS geeft aan niet tevreden te
zijn over de verschillende
dienstregelingen met minder
eenduidigheid. De politieke keuze
voor 6 treinen per uur en 4 treinen
per uur in het ‘superdal’ zorgt echter
automatisch voor dit gevolg tenzij de
NS langere stilstandtijden en gaten
van 20 minuten in de dienstregeling
gaat inbouwen.

Trein
Apeldoorn –
Zutphen

Op ma/vr eerste rit uit Zutphen naar Apeldoorn 6
minuten later vertrekken om in Apeldoorn betere
aansluiting naar Randstad te geven.

Akkoord.

ProRail heeft ook akkoord gegeven,
voorstel wordt doorgevoerd.
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Trein Zutphen –
Winterswijk

Trein Arnhem –
Winterswijk

Op ma/vr extra vroege rit vertrek iets voor 6 uur
uit Winterswijk naar Zutphen die doorrijdt naar
Apeldoorn (geen overstap).

Akkoord.

ProRail heeft ook akkoord gegeven,
voorstel wordt doorgevoerd.

Op ma/vr extra rit vertrek 6:32 uit Zutphen naar
Winterswijk.

Akkoord.

ProRail heeft ook akkoord gegeven,
voorstel wordt doorgevoerd.

Op zo tijdens middag volledige halfuurdienst
tussen Zutphen en Winterswijk (6 extra
retourritten).

Akkoord.

ProRail heeft ook akkoord gegeven,
voorstel wordt doorgevoerd.

Geen aanpassing dienstregeling. Wel aanpassing
treinsamenstellingen aan vervoer.

Akkoord.

Arriva heeft zorgen over achterblijven
infrastructurele maatregelen die sneltrein tussen
Doetinchem en Arnhem mogelijk zouden moeten
maken.

ROCOV ook!
Medio 2019 wordt een besluit van PS
PS lijkt de keuze te maken voor verdubbeling verwacht inzake sneltrein Arnhem –
Arnhem – Doetinchem.
Doetinchem – Winterswijk irt
infrastructurele zaken. Arriva wil
graag het proces bespoedigen.

Aanpassing Nachtvervoer van za op zo
Akkoord.
(Nachterhoeker). Herschikking ritten zodat beter Graag willen we een toelichting op wat, waar,
wordt aangesloten bij vraag (reis-patroon) wanneer en het overleg met NS.
klanten.
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Er is nog afstemming met provincie
Gelderland over de nachttreinen.
Definitief is dat de treinen om 23:34,
00:34 en 01:34 in Arnhem gaan
vertrekken naar Winterswijk. De
treinritten Doetinchem 1:52 –
Arnhem en Arnhem 02:35 –
Doetinchem vervallen definitief. Bij
diverse evenementen en in de
maanden april, mei en juni 2019 rijdt
op zondag (nacht za/zo) om 04:30 en
05:30 een nachttrein
(Nachterhoeker) van Arnhem naar
Doetinchem als pilot.

Arriva betrekt ROCOV Gelderland in
de gewijzigde planvorming rondom de
Nachterhoeker in het najaar van
2018.

Trein Tiel –
Arnhem
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Op zondagochtend extra rit van Doetinchem naar
Arnhem en van Arnhem naar Doetinchem.

Akkoord.

Deze rit maakt onderdeel uit van het
permanente late Nachterhoeker, dit
voornemen wordt in 2019 niet
doorgevoerd maar als alternatieve
pilot en bij evenementen. Voor 2020
wordt het vervroegen van de eerste
reismogelijkheid op optie
meegenomen in relatie tot een
mogelijke uitbreiding van de
Nachterhoeker pilot.
Arriva betrekt ROCOV Gelderland in
de gewijzigde planvorming rondom de
Nachterhoeker in het najaar van
2018.

Op zo tijdens middag volledige halfuurdienst
tussen Winterswijk en Doetinchem (-Arnhem) (6
extra retourritten).

Akkoord.

ProRail heeft ook akkoord gegeven,
voorstel wordt doorgevoerd.

Voornemen om meer treinen aan randen van
ochtend- en middagspits te laten rijden tussen
Elst en Arnhem v.v. (2 extra ritten v.v. 9:45 en
13:45 uit Elst; 10:08 en 14:08 uit Arnhem)

Als dat lukt juicht het ROCOV dat van harte toe.

ProRail heeft geen akkoord gegeven
op het vervroegen van de
middaghalfuurdienst. De ruimte op
het spoor is op dat moment
gereserveerd voor mogelijke
goederentreinen Essen (België) –
Emmerich. Het is helaas niet gelukt
om een oplossing te vinden waarbij
dit zogenaamde goederenpad en de

Arriva-trein niet op hetzelfde
moment door station Elst rijden.
ProRail heeft wel akkoord gegeven
op de verlenging van de
halfuurdienst aan het eind van de
ochtendspits. Dit voorstel wordt
doorgevoerd.
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Deelgebied Achterhoek
1. N18 corridor
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

N18 corridor

Versnellen reisrelatie Groenlo – Enschede door deels Akkoord.
via de nieuwe N18 te gaan rijden.

Lijn 74 tussen
Op ma/vr via N18 tussen Eibergen en Enschede en Akkoord.
Doetinchem en niet meer via Haaksbergen.
Groenlo
Extra rit van Groenlo naar Doetinchem.
Akkoord.
Verschuiven dienstregeling met enkele minuten ter Akkoord.
verbetering overstapmogelijkheden.
Lijnen 73 en 74
tussen Groenlo
en Enschede
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Samen met lijn 73 op ma/vr overdag ook tijdens dal
vier keer per uur tussen Groenlo en Enschede v.v.
(nu 3 keer per uur).

Akkoord.

Reactie Arriva/provincie Gelderland

’s Avonds en op za en zo van Eibergen naar
Haaksbergen (v.v.) en niet door naar Enschede. In
Haaksbergen aansluiting op lijn 62
Lijn wordt gereden onder nummer 474 om daarmee
afwijkende bestemming Haaksbergen weer te geven.

Akkoord.
Het ROCOV adviseert dringend om te zorgen voor
communicatie tussen bussen van Keolis en Syntus
t.b.v het realiseren van een goede en betrouwbare
overstap.
Nu de nieuwe N18 is gerealiseerd zal de voormalige
N18 tussen Haaksbergen en Enschede worden
afgewaardeerd. Hierdoor verslechtert de
doorstroming op deze weg waardoor de rijtijd van lijn
62 op het traject tussen Haaksbergen en Enschede zal
toenemen. Dit betekent voor doorgaande reizigers in
Haaksbergen een langere reisduur als zij naar/van
Twente reizen. Dit baart het ROCOV Gelderland, samen
met ROCOV Twente grote zorgen. ROCOV Gelderland
roept dan ook alle verantwoordelijke partijen op, in het
belang van de reizigers, hierin zo snel als mogelijk
verbetering te realiseren.
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Arriva en Keolis hebben intensief
overleg gehad over de bediening van
Haaksbergen en het zorgdragen voor
goede betrouwbare
overstapmogelijkheden op
Haaksbergen busstation in de
avonduren en het weekend.
Op werkdagen zorgt de nieuwe lijn 53
ervoor dat reizigers van Eibergen naar
Hengelo (Overijssel) overstapvrij en
betrouwbaar kunnen reizen.

Blijven in Enschede via Zuiderval rijden.

Akkoord.

Op ma/vr rijdt overdag (6:00 – 19:00) lijn 53
Hengelo – Haaksbergen ook tussen Haaksbergen en
Eibergen v.v. (exploitatie samen met Keolis). In
Eibergen aansluiting op lijnen 73/74.

Akkoord.

Verschuiving dienstregeling lijn 73 met enkele
minuten t.b.v. afstemming met lijn 74.

Akkoord.

Correct, als ook t.b.v. afstemming met
lijn 72.

Op late zaterdag en op zondag frequentie lijn 474
omlaag van 2 naar 1 rit per uur.

Akkoord.

De frequentie van 1x per uur geldt
alleen voor het trajectdeel
Haaksbergen – Groenlo. Op het deel
Groenlo – Lichtenvoorde – Varsseveld

blijft lijn 474 2x per uur rijden ten
gunste van treinoverstappen in
Varsseveld van/naar Doetinchem.
Lijn 74/474
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Rijdt in avond en weekeinden niet tussen Varsseveld
en Doetinchem.

Akkoord.

Dit is geen wijziging van de
dienstregeling en maakt dan ook geen
onderdeel uit van Vervoerplan 2019.
Lijn 74 (/474) rijdt sinds december 2014
al niet meer tussen Varsseveld en
Doetinchem in de avonden en het
weekend.

2. Avondnetwerk Achterhoek
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Lijn 23

Aansluiting ’s avonds van lijn 23 op lijn 62 wordt 25
minuten en van lijn 62 op lijn 23 7 minuten

Het ROCOV adviseert om de huidige dienstregeling te
handhaven. Dat is met name in het belang van de
reiziger. Voor hem of haar is een versnelling in de
avond minder noodzakelijk.
Het ROCOV wenst voortaan graag een overzicht van
in- en uitstappers per tijdstip van de betreffende
haltes.

Arriva houdt vast aan deze langere
overstaptijd. Het treft
verhoudingsgewijs weinig reizigers en
het is nodig om ’s avonds een goede
snelle reis vanuit de richting Arnhem
naar Zelhem mogelijk te maken (dit is
nu een zeer lange overstap in
Doetinchem) als ook om de overstap in
Deventer voor reizigers Amersfoort –
Deventer – Lochem in Deventer
aanmerkelijk korter te maken.

Gaat ’s avonds in Ruurlo in beide richtingen goed
aansluiten op trein Zutphen – Ruurlo.

Akkoord.

De overstap van de trein Zutphen –
Ruurlo op de bus naar Zelhem blijft een
lange overstap; zoals ook al in de
huidige dienstregeling het geval is. Dit
is een wijziging ten opzichte van het
vervoerplan.
Door de wijziging kan de korte overstap
van Borculo in Ruurlo op de trein naar
Zutphen gehandhaafd blijven.
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Aansluiting op trein Ruurlo – Zutphen wordt echter
langer.

Het ROCOV adviseert de Vlinder als oplossing.

Zie hierboven. De korte overstaptijd
blijft gehandhaafd ten opzichte van de
huidige dienstregeling; een Vlinder is
daardoor niet noodzakelijk.

In Doetinchem wordt de overstap van de trein uit
Arnhem op lijn 23 naar Zelhem fors korter.

Akkoord.

Akkoord. De overstaptijd bij station
Doetinchem wordt 4 minuten van trein
op bus.

In Doetinchem gaat lijn 23 ’s avonds rechtstreeks
naar het station en in de regel door als lijn 82.

Akkoord.

Lijn 23 blijft, in beide richtingen, ’s
avonds dezelfde route rijden als
overdag. De rijtijd wordt uitgebreid ten
opzichte van het oorspronkelijke
avondnetwerk. Het doel is om de
eenduidigheid te handhaven ondanks
dat het niet veel reizigers betreft.

Lijn 24

Gaat ’s avonds een korte route rijden tussen
Doetinchem en Braamt.

Het ROCOV adviseert om de halte “Stroombroek” een
flexibele status te geven.

Een flexibele halte tussen normale
haltes in dezelfde rit werkt verwarrend
voor reizigers. Na heroverweging blijft
de huidige route van lijn 24, en
daarmee ook halte Stroombroek, in de
avonduren gehandhaafd in de
dienstregeling 2019.

Lijnen 28 en
128

Lijn 128 gaat aanvullend rijden naast lijn 28 en rijdt
vanuit Gendringen door naar/van Dinxperlo.

Akkoord.

De Nachtvlinder 890 komt te vervallen
(overgenomen door lijn 128).

Zie hieronder.

Wordt ‘s avonds vervangen door lijn 128

Het ROCOV adviseert de huidige dienstregeling voor
de lijnen 40, 890 en (1)28 te handhaven.

Arriva gaat niet mee in deze
overweging. Meer reizigers hebben
profijt van het voorgestelde netwerk
ten opzichte van de huidige
dienstregeling.

Gaat ’s avonds ook rijden tussen Terborg en
Doetinchem (onduidelijk of er ook gereden wordt
tussen Dinxperlo en Terborg???)

Het ROCOV adviseert de huidige dienstregeling voor
de lijnen 40, 890 en (1)28 te handhaven.

In de avonduren gaat lijn 40 rijden van
Dinxperlo via Terborg naar
Doetinchem; dit geldt alleen voor deze
richting.

Lijn 40
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Reizigers van Arnhem/Doetinchem
naar Terborg reizen met lijn 128.
Lokale reizigers van Terborg richting
Dinxperlo kunnen met de belbus
195/197 reizen via Ulft of via
Varsseveld met belbus 194 naar
Dinxperlo.
Met de introductie van lijn 128
verdubbelt het aantal
reismogelijkheden (Arnhem -)
Doetinchem – Etten – Ulft –
Gendringen welke volgens dezelfde
route gaan met beginpunt in
Doetinchem.
Lijn 51

Aanleg nieuwe halte nabij Keijenborg. Rijdt niet
meer door dorp, waarmee betrouwbaarheid
aansluitingen in Vorden en Doetinchem iets
verbeteren.

Akkoord.

Dit geldt niet alleen voor het
avondnetwerk, maar voor alle
momenten.

Lijn 56

Overstap in Deventer van IC Amersfoort op lijn 56
wordt korter.

Akkoord.

De overstaptijd wordt 6 minuten.

Overstap van lijn 56 op lijn 62 in Borculo wordt ’s
avonds 25 minuten.

Het ROCOV adviseert de huidige dienstregeling te
handhaven.

Arriva houdt vast aan de overstap van
25 minuten. Dit is noodzakelijk om
kortere overstappen in Deventer van
de IC Amersfoort op lijn 56 mogelijk te
maken. Verder speelt mee dat er
nauwelijks overstappers zijn van 56 op
62; deze reis wordt simpelweg
nauwelijks gemaakt. Van Deventer
naar Twente verloopt de reis via de
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NS-trein via Almelo. Van Lochem naar
Twente verloopt de reis per trein via
Hengelo (Overijssel).
Lijn 81

Lijn 82
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Koppeling in Borculo met lijn 23 blijft gehandhaafd.

Akkoord.

Overstap in Deventer IC uit Amersfoort op lijn 81
wordt korter.

Akkoord.

Overstap in Deventer IC uit Enschede op lijn 81
wordt korter.

Akkoord.

Overstap van alle treinen op lijn 81 in Zutphen
richting Deventer wordt korter.

Akkoord.

Overstap lijn 81 op alle treinen in Zutphen wordt
langer.

Niet leuk. Nauwelijks iets aan te doen. Dus akkoord.

Klopt; wel noodzakelijk om de andere
overstapverbeteringen op lijn 81
mogelijk te maken.

Rijdt ’s avonds een kortere route door Zutphen
waardoor de haltes Rijkenhage, Berkelsingel,
’sHeerensteen en Coehoornsingel dan komen te
vervallen.

Akkoord.

’s Avonds blijven de bussen via de
normale route rijden. Dit wordt
gedaan in het kader van de
eenduidigheid, ondanks dat maar
weinig reizigers hier een voordeel van
hebben.

Overstap van alle treinen op lijn 82 wordt korter.

Akkoord.

Overstap van lijn 82 op alle treinen wordt korter.

Akkoord.

3. Routewijzigingen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Lijn 51

Gaat definitief buiten Keijenborg om rijden. Indien
de vervangende halte aan N316 nog niet gereed is
zal een tijdelijke haltevoorziening in gebruik worden
genomen.

Het ROCOV ging vorig jaar hiermee al akkoord.

De nieuwe halte bij Keijenborg krijgt de
naam Kroezerijweg en wordt op 9
december 2018 in gebruik genomen.
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4. Verbeteren aansluitingen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Lijnen 56 en 81

Lijn 56 sluit in Deventer goed aan op treinen
naar/van Zwolle en op spitstreinen naar/van
Amsterdam m.u.v. de twee eerste ritten van Lochem
naar Deventer. Deze ritten bieden aansluiting op IC
Utrecht.

Akkoord.

Arriva streeft ook naar zo goed
mogelijke aansluitingen. Het is helaas
niet mogelijk om op alle treinen in
Deventer goed aan te sluiten omdat de
vertrektijden verspreid zijn over het
volledige uur.

Dienstregelingspatroon lijn 81 wordt drastisch
gewijzigd. In Zutphen komen daarmee goede
aansluitingen op sprinter naar/van Nijmegen en alle
overige stoptreinen. Dit gaat ten koste van
aansluitingen op IC Roosendaal en Zwolle.

Akkoord.

In Deventer komen goede aansluitingen op IC
Zwolle en Roosendaal en spits IC
Amsterdam/Berlijntrein ten koste van een snelle
overstap op IC Amersfoort en Enschede.

Akkoord.

Het ROCOV verzoekt te streven naar zo goed
mogelijke aansluitingen.

Lijnen 80, 83 en In ochtendspits zullen enkele ritten 1 of 2 minuten
84
eerder vertrekken om bij Zutphen station robuuster
aan te sluiten op IC Nijmegen.

Akkoord.

Lijn 54

Verschuiving dienstregeling met half uur om
overstap in Zutphen op sprinter naar Nijmegen
betrouwbaarder te maken.

Akkoord.

Handhaven eerste reisoptie Almen – Zutphen gelijk
aan huidige (dus geen verschoven patroon).

Akkoord.
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De wijziging van lijn 81 zorgt er niet
voor dat in Zutphen de overstap op de
IC naar Zwolle slechter wordt; de
overstaptijd wordt 5 minuten in 2019.

Lijn 72

Om aansluitingen bij station Lichtenvoorde-Groenlo
(Lievelde) robuuster te maken wordt rijtijd
toegevoegd. Dit gaat ten koste van de frequentie
tussen Groenlo en Eibergen (ma/vr) en tussen
Groenlo en Neede (avonden na 19:00 en weekend)
Lijn (4)74 kan voor deel reizigers alternatief zijn.

Geen advies i.v.m. ontbreken cijfers.

In het vervoerplan worden op pagina
25 de reizigersaantallen per
vervoerrelatie genoemd.
De wijziging gaat alleen over
werkdagen overdag (tussen de
spitsperioden en de avondspits.)
Naast lijn 72 rijden ook lijn 73 en 74
tussen Groenlo en Eibergen; er rijden
hier op werkdagen minimaal 5 bussen
per uur per richting; ook in de
dalperiode tussen de spitsen.
De frequentie in de avonduren en in
het weekend van lijn 72 tussen Groenlo
en Neede is huidig en voorgaande jaren
1x per uur en dat blijft 1x per uur in
2019; er is in de avonduren en het
weekend dus niet sprake van een
andere frequentie.
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5. Frequentieaanpassingen
Onderwerp
Lijn 23

Uitgangspunt/voorstel
In vakanties op ma/vr tijdens ochtendspits van 2
naar 1 rit per uur.

Lijn 24

In vakanties op ma/vr tijdens ochtendspits van 2
naar 1 rit per uur.

Lijn 28

????

Lijn 51

In vakanties op ma/vr tijdens ochtendspits van 2
naar 1 rit per uur.

Lijn 56

In vakanties op ma/vr tijdens ochtendspits van 2
naar 1 rit per uur.
In vakanties op ma/vr tijdens ochtendspits van 2
naar 1 rit per uur.
Op za ’s middags van 2 naar 1 rit per uur.
Op za ’s middags van 2 naar 1 rit per uur.

Lijn 81
Lijn 23
Lijn 24
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Advies/reactie ROCOV Gelderland
Het ROCOV verwijst hiervoor naar de opmerkingen
gemaakt bij “Meer naar vraag gestuurd”.

Zie opmerking bij onderwerp “Meer naar vraag
gestuurd”: een bus per uur is voor reiziger
onaantrekkelijk.
Overweeg als alternatief om kleiner materieel in te
zetten.

Reactie Arriva/provincie Gelderland
In vakanties op ma/vr tijdens
ochtendspits van 2 naar 1 rit per uur.
In vakanties op ma/vr tijdens
middagspits van 1 naar 2 rit per uur.
Betere afstemming van aanbod op
vraag; in de middag meer reizigers.
In vakanties op ma/vr tijdens
ochtendspits van 2 naar 1 rit per uur.
In vakanties op ma/vr tijdens
middagspits van 1 naar 2 rit per uur.
Betere afstemming van aanbod op
vraag; in de middag meer reizigers.
Zoals op pagina 26 is vermeld wordt
overdag 1x per uur gereden en in de
beide spitsperioden 2x per uur.
In vakanties op ma/vr tijdens
ochtendspits van 2 naar 1 rit per uur.
In vakanties op ma/vr tijdens
middagspits van 1 naar 2 rit per uur.
Betere afstemming van aanbod op
vraag; in de middag meer reizigers.
Betere afstemming van aanbod op
vraag; in de middag meer reizigers.
Betere afstemming van aanbod op
vraag; in de middag meer reizigers.

Lijn 28

Op za ’s ochtends van 2 naar 1 rit per uur.

Lijn 56
Lijn 81
Lijn (4)74

Op za overdag van 2 naar 1 rit per uur.
Op za overdag van 2 naar 1 rit per uur.
Zie bij lijn (4)74 hierboven.
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Correct, op zaterdagmiddag blijven 2
ritten per uur gehandhaafd.

Akkoord.

6. Buurtbussen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Lijn 198

Vervalt tussen Rietmolen en Neede (lijn 62 als
alternatief).

Het ROCOV heeft te weinig gegevens voor een
beoordeling.

In Rietmolen zijn is er gemiddeld 1
instapper per werkdag bij lijn 198. Dit
aantal is buitengewoon laag.
Rietmolen – Neede vervalt daardoor
bij lijn 198. Alternatief is lijn 62 die
dezelfde reismogelijkheid ook biedt.
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Aanpassing route tussen Neede – Borculo via Haarlo.
In Haarlo nieuwe halte aan Scholtenweg. Haarlo
krijgt zo snelle verbinding met Neede (en buslijn 62).

Deze aanpassing vervalt voorlopig. In
overleg met de buurtbusvereniging is
besloten de huidige route Neede –
Borculo – Groenlo vooralsnog te
handhaven.

Tussen Borculo en Groenlo verkorten route waarbij
niet meer via Haarlo gereden wordt. Haarlo verliest
rechtstreekse verbinding met Beltrum en Groenlo.

Deze aanpassing vervalt voorlopig. In
overleg met de buurtbusvereniging is
besloten de huidige route Neede –
Borculo – Groenlo vooralsnog te
handhaven.

In Groenlo wordt doorgereden naar/van
bedrijventerrein De Laarberg.

Er wordt 1x per uur doorgereden
naar Den Sliem en De Laarberg.
In Groenlo wordt, op verzoek van de
buurtbusvereniging, niet meer via het
Zorgcentrum gereden; hier zijn
gemiddeld 0,3 instappers per dag.
Alternatieve halte wordt De
Molenberg; deze halte ligt 500 meter
verderop.

7. Schoollijnen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Lijn 612

Nieuwe lijn naar Graafschap College locatie
Sportpark Zuid in Doetinchem.

Zie advies Schoolnet Doetinchem RGS707 d.d. 22 juli
2018.

Lijn 694

Vervalt tussen Lichtenvoorde en Aalten (lijn 191 als
alternatief).

Akkoord.

Tussen Aalten en Dinxperlo aanpassing
dienstregeling voor afstemming met lijn 194 en
aanvulling met rit Aalten naar Dinxperlo.

Akkoord.
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Reactie Arriva/provincie Gelderland

Deelgebied Rivierenland
1. Betuwe
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Lijn 44

Tijdens weekenden richting Tiel verkorte route in Tiel Akkoord.
om robuustere aansluiting op trein naar Utrecht te
krijgen.
Lijn 44 doet dan niet haltes Nieuw Vrijthof,
Rauwenhof, Rivierenland College en Ziekenhuis aan
(betreft per weekenddag slechts 2 reizigers).

Lijn 45

Krijgt i.v.m. reconstructie Grotebrugse Grintweg in
Tiel ander route. Route wordt via
Westroijensestraat en Laan van Westroijen.

Akkoord.

Nieuwe halte bij bedrijventerrein Laan van
Westroijen wordt onderzocht.

Het ROCOV kan dan geen oordeel geven.

In ochtendspits rijden deze lijnen volgens een
ochtendpatroon t.b.v. robuustere aansluitingen op
treinen bij station Culemborg.

Akkoord.

Route lijn 146 in Culemborg West wordt aangepast
(gaat via Weth. Schoutenweg en
Zijderupsvlinderlaan rijden). Hierdoor vervallen
enkele haltes die door haltes aan nieuwe route
worden vervangen.

Akkoord.

Lijnen 46 en
146

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Halte Vicarystraat (300 meter vanaf station) komt te Akkoord.
vervallen en wordt niet door andere halte vervangen.
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Reactie Arriva/provincie Gelderland

Lijnen 47 en
543
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Lijn 47 komt te vervallen tussen Geldermalsen
station en Poppenbouwing. Zo kunnen robuustere
aansluitingen worden geboden bij de stations
Gorinchem en Geldermalsen. Lijn 47 rijdt niet meer
via centrum Geldermalsen.

Akkoord.
Reden is voldoende onderbouwd.

Lijn 543 neemt de bediening van Poppenbouwing
over van lijn 47.

Route van lijn 543 is niet op de kaarten te vinden.

Lijn 543 gaat 3x per dag rijden tussen
station en Poppenbouwing. De lijn zal
op de kaart worden opgenomen.

Het ROCOV adviseert om bij de plannen rekening te
houden met andere bedrijven.

In beginsel wordt de dienstregeling
afgestemd op de diensttijden van
sociale werkplaatsinstelling Lander.

Lijn 47 gaat hele week tussen Gorinchem en
Geldermalsen station elk uur rijden; tijdens
spitsperioden aangevuld tot 2 ritten per uur tussen
Haaften en Gorinchem (deels 20/40 minuten ritme
en deels 30/30).

Wij adviseren wel om vanaf het station niet zoals nu
overdag via Deilseweg en Watermolenweg naar de
Provincialeweg te rijden, maar via Burg. Roozeveld van
de Venlaan, Tunnelweg en Oudenhof. En dan
vervolgens op de Oudenhof ook een halte te creëren.
Daarmee zou er een redelijk alternatief zijn voor de
haltes die niet meer aangedaan worden. Bovendien
komt er daarmee een bushalte dichter bij de school
De Lingeborgh. Daarmee wordt de verbinding vanuit
Haaften/Waardenburg naar deze school ook
aantrekkelijker.

Arriva wil ook graag een halte die
dichter nabij de school De Lingeborgh
is gesitueerd en gaat hierover in
gesprek met betrokken partijen.

Tijdens ochtendspits zullen ritten enkele minuten
eerder vertrekken om aansluitingen op treinen te
verbeteren.

Akkoord.

2. Bommelerwaard
Onderwerp
Lijn 165

Uitgangspunt/voorstel
Op za van 2 naar 1 rit per uur tussen Den Bosch en
Druten; ’s middags verdicht tot halfuurdienst tussen
Den Bosch en Kerkdriel.
Geen voorstel meer voor koppeling in Druten met
lijn naar/van Nijmegen

Lijn 166

Lijn 49

Lijn 67
Lijn 68
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Rit vertrek 14:31 uit Den Bosch op ma/vr komt te
vervallen.
Rijdt op za en zo rechtstreeks tussen Den Bosch en
Hedel en niet via Titaniumlaan in Den Bosch.
Vervalt tussen Brakel en Andel.
Gaat niet meer via dorpskern Nieuwaal. Hiervoor
komt een belbus die Nieuwaal verbindt met
Gameren en Zuilichem.
Wordt tussen Zaltbommel en Kerkdriel vervangen
door nieuwe lijn 67.
Nieuwe lijn tussen Zaltbommel en Kerkdriel. Gaat in
de brede spits elk uur rijden.
Nieuwe lijn die Aalst, Nederhemert, Kerkwijk en
Bruchem gaat verbinden met Zaltbommel. Deze lijn
gaat in de brede spitsperiode elk uur rijden (mede
bedoeld om capaciteitsproblemen buurtbus 268 op
te lossen).

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Reactie Arriva/provincie Gelderland
Het ROCOV verwijst hiervoor naar de opmerkingen Naast ’s-Hertogenbosch – Kerkdriel
gemaakt bij “Meer naar vraag gestuurd”.
op zaterdagmiddag rijdt op zaterdag
de hele dag ieder half uur een bus
Beneden-Leeuwen – Druten.
Het ROCOV blijft aandringen op doorkoppeling in
Er kan momenteel geen
Druten naar Nijmegen. Behoort ook bij een
overeenstemming worden bereikt
voornemen van Arriva voor 2019.
met betrokken partijen. Om deze
reden is dit voornemen niet opnieuw
meegenomen voor 2019.
Dan wordt het een minder betrouwbare lijn.
Voorstel is door Arriva heroverwogen:
Bovendien wijst het ROCOV het laten vervallen van
De rit van 14:31 van ’s-Hertogenbosch
een rit met 12 passagiers af.
naar Well blijft gehandhaafd.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.
Graag wat meer specifieke informatie over de route
en hoe dat precies wordt afgestemd met lijn 268.
“Wordt separaat verstuurd.”, was het antwoord op de
vraag van het ROCOV. Helaas nog niets ontvangen.

De dienstregeling is op 2 augustus
verstuurd bijgevoegd aan vragen
gesteld door de werkgroep.
In het afstemmingsproces met de
buurtbusvereniging is een alternatief
tijdsvoorstel tot stand gekomen voor

lijn 68. Dit voorstel is aan het eind
van dit document toegevoegd.

Lijnen 49, 267 Lijn 49 en de buurtbuslijnen 267 en 268 rijden op
en 268
werkdagen ieder uur.
Lijnen 49 en 68 Bieden ’s ochtends in Zaltbommel een goede
aansluiting op treinen naar Den Bosch en Utrecht. ’s
Middags betreft het de omgekeerde aansluitingen
van trein op de bussen.
Lijn 668
Routeaanpassing.

Akkoord.
Akkoord.

Akkoord.

3. Land van Maas en Waal
Onderwerp
Lijn 42

Lijn 260

Lijn 265

Lijn 268
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Uitgangspunt/voorstel
Op za hele dag van 2 naar 1 rit per uur (samen met
lijn 165 elk half uur tussen Bendeden Leeuwen en
Druten).
Lijngedeelten krijgen weer een eigen lijnnummer:
• Lijn 260 Geldermalsen – Leerdam
• Lijn 261 Geldermalsen – Est
• Lijn 262 Geldermalsen – Tricht.
Wordt opgeheven wegens gebrek aan belangstelling.
“s Avonds en tijdens weekenden blijven belbusritten
gehandhaafd.
De dienstregeling wordt afgestemd met de nieuwe
lijn 68 en gaat daarbij minder dorpen bedienen (wel
tijdens vakantieperioden als lijn 68 niet rijdt).

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Het ROCOV verwijst hiervoor naar de opmerkingen gemaakt
bij “Meer naar vraag gestuurd”.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Reactie Arriva/provincie Gelderland

4. School en spitsbussen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Lijn 543

Gaat bedrijventerrein Poppenbouwing bedienen.

Akkoord.

Correct, gaat naast Tiel –
Poppenbouwing ook station
Geldermalsen – Poppenbouwing
bedienen.

Lijn 568

Deze lijn vervalt door de komst van de nieuwe lijn 68. Akkoord.

Lijnen 620, 624 Deze komen te vervallen na de verhuizing van een
en 627
deel van het Gomarus College van Gorinchem naar
Zaltbommel.

Akkoord.

Lijn 647

Rijdt nog 1 ochtendrit naar Gorinchem.

Akkoord.

Lijn 649

Vervalt en wordt vervangen door lijn 67 en 667.

Akkoord.

Lijn 667

Nieuwe schoollijn van Kerkdriel naar Zaltbommel via
Rossum en Hurwenen.

Akkoord.

De reis ’s ochtends van Kerkdriel naar
Zaltbommel wordt volledig ingevuld
door lijn 67. Lijn 667 gaat Alem,
Rossum en Hurwenen verbinden met
Zaltbommel.

Lijn 664

Komt ’s middags te vervallen. Reizigers naar
Heerewaarden moeten met lijn 267 of 667 naar
Rossum en daar overstappen op lijn 165.

Akkoord.

Na overleg met buurtbus 267 en de
gemeente Maasdriel blijven 2 ritten
van lijn 664 wel gehandhaafd; 1 rit
naar Heerewaarden en 1 rit die goed
aan gaat sluiten in Rossum op lijn 165
naar Heerewaarden.
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Arriva Vlinder
1. Algemeen
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Uitgangspunten Met Vlinder wil Arriva slimmer en schoner openbaar Akkoord.
vervoer bieden in gebieden met relatief weinig vraag.
Vlinder maakt integraal onderdeel uit van het
mobiliteitsaanbod.

Akkoord.

Reizigers kunnen van verschillende vormen van
vervoer gebruik maken en worden gefaciliteerd in
keuzevrijheid (gebruiksgemak).

Akkoord.

Arriva treedt zelf op als regisseur in de vervoerketen
Arriva MaaS.

Het ROCOV adviseert een en ander heel goed op elkaar
af te stemmen.

Via Arriva applicatie, website en landelijke
Akkoord.
reisplanners krijgen reizigers bericht dat een deel van
de reis gereserveerd moet worden.
Het is voor de reiziger van groot belang dat de
transitie naar Vlinder goed en beheerst verloopt.
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Akkoord.

Reactie Arriva/provincie Gelderland

2. Servicelijnen Doetinchem
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Vlinder
Doetinchem

Arriva wil deze lijnen omzetten in het nieuwe
Vlinderconcept om zo beter aan te sluiten op de
behoefte van de reiziger door het bieden van
aantrekkelijke frequentie en hogere reissnelheden.

Ter info.

Inleggen 2 “ringlijnen”:
• Station-Centrum-Ziekenhuis-Overstegen-Station
• Dichteren-Centrum-Ziekenhuis-De HuetDichteren.
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Het ROCOV adviseert de stations als vaste
vertrekpunten voor de vlinder na 18.00 en op
zaterdag en zondag in te stellen.

Rijdt op werkdagen tussen 9 en 18 uur
Twee keer per uur volgens een dienstregeling
Deel haltes reserveringsvrij (Centrum en Ziekenhuis)
Inzet 22 persoonsbusjes
Niet bedoeld voor scholieren/studenten.

Bij het ziekenhuis tot 20.30 uur.

Bij Halte Centrum sluiten bussen op elkaar aan.

Akkoord.

Aantal haltes kan naar behoefte worden uitgebreid.

Akkoord.

Graag een betere afstemming met de regiotaxi.

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Arriva start Vlinder Doetinchem
vooralsnog zoals in vervoerplan
aangegeven. In de avonden en het
weekend gaat de Vlinder in
Doetinchem daarom vooralsnog niet
rijden. In een later stadium kan de
Vlinder optioneel worden uitgebreid.
De Vlinder Doetinchem zal vanaf start
zorgvuldig worden gemonitord. In het
voorjaar 2019 zal de Vlinder
gedetailleerd worden geëvalueerd.
Afhankelijk van de resultaten zullen
wij mogelijk onze dienstverlening
uitbreiden naar zowel tijd als plaats,
bijv. een uitbreiding op zaterdag.
De vervoervraag is zeer laag in de
avonduren bij het ziekenhuis.

3. Stadsdienst Lochem
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Lijn (8)52

Rijdt niet meer naar/van Vakantiepark Ruighenrode.

Akkoord.

Ma/vr ochtendspits gaat nieuwe lijn 52 elk kwartier
rijden (hiermee goede overstappen in Lochem op
treinen in beide richtingen).

Akkoord.

Na 9:00 uur wordt de stadsdienst aangeboden als
Vlinder Lochem onder lijn 852. Station Lochem
reserveringsvrij.

Akkoord.

Naar behoefte kunnen nieuwe haltes in
Vlindersysteem worden opgenomen.

Akkoord.

Vlinder gaat elk half uur rijden en focust zich op
aansluiting treinen van/naar Zutphen.

Akkoord.

852 is Vlinder

Reactie Arriva/provincie Gelderland

4. Vlinder Zutphen – Almen – Laren
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Lijn (8)54

Na 21:00 uur wil Arriva deze lijn als Vlinder gaan
rijden. Station Zutphen is reserveringsvrij.

Akkoord.

Onderzocht wordt of deze Vlinder ook op zondagen
kan worden ingezet.

Akkoord.
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Reactie Arriva/provincie Gelderland

5. Vlinder Bommelerwaard
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Lijnen 49, 67,
Arriva wil deze (bel)buslijnen ’s avonds en tijdens de
68, 266, 267 en weekenden uitvoeren als Vlinder met station
Zaltbommel als reserveringsvrij uitgangspunt
268
(vertrek om .05/.35 of .10/.40; afhankelijk van basisof dal-dienstregeling NS).
De Vlinder gaat elk half uur rijden (nu bieden de
(bel)buslijnen slechts 1 rit per uur).

31

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva/provincie Gelderland

Akkoord.

Akkoord.

Op het traject Wijk & Aalburg – Well –
Ammerzoden blijft de belbus
gehandhaafd; de meeste
belbusreizigers van 266 reizen op dit
deel en niet verder van/naar
Zaltbommel. Door het handhaven van
dit belbusdeel kan de Vlinder sneller
de dorpen in de zuidelijke
Bommelerwaard ontsluiten.

Lijn 68a

Zaltbommel, Station
Zaltbommel, Karstraat
Zaltbommel, SG Cambium
Gameren, Pr WA straat
Zaltbommel, Oude Bosscheweg
Bruchem, Den Hoek
Kerkwijk, Aalderwijksestraat
Delwijnen, Delwijnsestraat
Nederhemert, Molenstraat
Aalst, Kerk
Poederoijen, De Kraaij
Lijn 68b

Poederoijen, De Kraaij
Aalst, Kerk
Nederhemert, Molenstraat
Delwijnen, Delwijnsestraat
Kerkwijk, Aalderwijksestraat
Bruchem, Den Hoek
Zaltbommel, Oude Bosscheweg
Gameren, Pr WA straat
Zaltbommel, SG Cambium
Zaltbommel, Karstraat
Zaltbommel, Station
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Zaltbommel - Aalst
1001
6:53
6:56
7:00
7:05
|
|
|
|
|
|
7:15

1005
7:53
7:56
8:00
8:05
|
|
|
|
|
|
8:15

1009
8:53
8:56
9:00

1021
16:05
|
|
|
16:07
16:13
16:17
16:21
16:25
16:35
16:39

1025
17:05
|
|
|
17:07
17:13
17:17
17:21
17:25
17:35
17:39

1029
18:05
|
|
|
18:07
18:13
18:17
18:21
18:25
18:35
18:39

1010
8:15
8:20
8:29
8:33
8:37
8:41
8:47
|
|
|
8:52

1020

1024
16:39
|
|
|
|
|
|
16:49
16:54
16:58
17:04

Aalst - Zaltbommel
1002
6:13
6:18
6:27
6:31
6:35
6:39
6:45
|
|
|
6:50

1004
6:43
6:48
6:57
7:01
7:05
7:09
7:15
|
|
|
7:20

1006
7:15
7:20
7:29
7:33
7:37
7:41
7:47
|
|
|
7:52

15:55
15:58
16:04

1028
17:39
|
|
|
|
|
|
17:49
17:54
17:58
18:04

Aanvullingen op het vervoerplan
Buurtbus 267
Op voorstel van buurtbusvereniging 267 wordt in dienstregeling 2019 het kleine dorp Hoenzadriel niet meer bediend door lijn 267. Het aantal instappers
is minder dan 2 reizigers per week. Een groot deel van de buurtbuschauffeurs heeft bijvoorbeeld nog nooit een reiziger meegemaakt in Hoenzadriel. De
route van lijn 267 kan iets worden ingekort waardoor weer iets speling kan worden toegevoegd in de dienstregeling. Door wegafwaarderingen is de
dienstregeling de afgelopen 10 jaar steeds verder onder druk komen te staan.
De wijziging is besproken met de gemeente Maasdriel die zich kan vinden in de argumentatie van de buurtbusvereniging.

Buurtbus 268
De wijzigingen van buurtbus 268 houden verband met de introductie van de nieuwe lijn 68.
Op werkdagen in de ochtendspits zullen twee buurtbusritten rechtstreeks van Poederoijen naar Zaltbommel gaan rijden zonder door dorpen in de
zuidelijke Bommelerwaard te rijden. Voor eventuele uitstappers uit Giessen/Poederoijen naar deze dorpen wordt wel via de dorpen gereden. Tijdens de
ochtendspits kunnen reizigers van de plaatsen Aalst, Nederhemert, Delwijnen, Kerkwijk en Bruchem met de nieuwe lijn 68 minimaal 1x per uur reiziger
naar Zaltbommel.
In de middagspits geldt voor drie buurtbusritten van Zaltbommel richting Giessen hetzelfde principe in omgekeerde richting. De ritten van de buurtbus
die niet via de genoemde dorpen rijden worden ontsloten door de nieuwe lijn 68.
Het bedieningsniveau is voor de genoemde dorpen in alle gevallen gelijk aan of hoger dan nu het geval is met lijn 268.
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