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Betreft: Advies over lijn 141 Leerdam – Heukelum

Arnhem, 23 oktober 2018

Geachte heer Bracun, beste Maikel
Het ROCOV Gelderland heeft de adviesaanvraag betreffende lijn 141 tijdens de vergadering van 18
oktober j.l. besproken. Lijn 141 gaat de huidige verbinding tussen Leerdam en Gorinchem, lijn 73,
deels vervangen. Daar het een lijn betreft die nu nog tot de concessie Drechtsteden-AlblasserwaardVijfherenlanden (DAV) behoort is de mening van het RODAV gevraagd.
Door “herverkaveling” van concessies, gemeenten en provincies in het raakvlak van de provincies
Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, dreigt de huidige lijn 73, en met haar de reizigers, tussen wal en
schip te geraken. Door overdracht aan de provincie Gelderland heeft het er alle schijn van dat er geen
aandacht meer is voor een deel van de lijn buiten deze provincie.
Het grootste deel van de reizigers gebruikt lijn 73 om naar en van het Fortes Lyceum in Gorinchem te
reizen. In het voorstel wordt juist deze verbinding tenietgedaan. De suggestie om deze reizigersstroom
af te wikkelen via het spoor tussen Leerdam en Gorinchem is om meerdere redenen niet aantrekkelijk
voor de reizigers:
• Zij zijn beduidend langer onderweg,
• Ze hebben geen rechtstreekse verbinding meer (en door de gedwongen overstap mogelijk
een minder betrouwbare reis),
• Ze zijn duurder uit, omdat er over meer kilometer gereisd moet worden en de trein in
verhouding tot de bus duurder is.
Daarnaast verliest de kern Spijk haar enige OV-verbinding.
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Advies:
Hoewel het voorstel voor de Gelderse plaatsen Asperen en Heukelum een verbetering is, welke zeer
gewaardeerd wordt, kan het ROCOV Gelderland over het geheel echter niet positief adviseren. Wij
raden Arriva (Gelderland) aan, samen met de nieuwe vervoerder in de concessie DAV en met de
provincies Gelderland en Zuid-Holland, een oplossing te zoeken waarbij, naast de nieuwe verbinding
tussen Heukelum en Leerdam, een deel van de ritten van de huidige lijn 73 in stand blijft. Dat kan
bijvoorbeeld in de vorm van een scholierenlijn die ’s ochtends enkele ritten biedt vanuit Asperen en
Heukelum richting Gorinchem en ’s middags in omgekeerde richting.

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,

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter
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