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Betreft: Invoering nieuwe dienstregeling lijn SB58

Arnhem, 18 januari 2019

Geachte heer Blanken, beste Peter,
Op 9 december j.l. is de nieuwe dienstregeling van lijn SB58 ingegaan. De voormalige lijn 57
(Nijmegen-Kranenburg v.v.) is tegelijkertijd opgeheven. In Beek is de route verlegd van de
Rijksstraatweg naar de N325 (Nieuwe Rijksweg), waardoor voor een groot deel van deze kern de
loopafstanden naar de dichtstbijzijnde bushalte zijn toegenomen. In Nijmegen rijdt de gewijzigde lijn
SB58 naar/van Heijendaal.
Oorspronkelijk was de invoering van de nieuwe lijn SB58 met de tegelijkertijd voorziene opheffing van
lijn 57 al eind 2017 gepland, maar door het niet tijdig gereed zijn van nieuwe haltes in Beek destijds
niet doorgegaan.
Nu de nieuwe dienstregeling van lijn SB58 bekend is, evenals enkele bijkomende aspecten, moet het
ROCOV Gelderland aangeven op een aantal punten te zijn teleurgesteld:
• Ondanks het feit dat al meer dan een jaar bekend was dat de lijn SB58 een grotere rol zou
gaan krijgen in Nijmegen en Beek is het de verantwoordelijke partijen (vervoerder en
provincie) niet gelukt de dienstregeling in de landelijke reisplanners te laten opnemen. Had
hierop niet tijdig middels een slimme ingreep kunnen worden ingesprongen?
• Ook is het vreemd dat de lijn SB58 niet vermeld wordt op DRIS-panelen langs de route. Dit is
een al langer bestaand (technisch) probleem (en reeds maanden geleden door het ROCOV
Gelderland aangekaart bij de provincie) waarvoor naar de mening van het ROCOV tijdig een
praktische oplossing gevonden had moeten worden voordat de dienstregeling van start ging.
• Op de bussen die ingezet worden op de lijn SB58 is nog altijd geen adequate OVchipkaartapparatuur aanwezig. De nu ingezette “handapparaten” kunnen grote stromen
reizigers niet aan, met als gevolg dat reizigers tussen Heijendaal en Nijmegen CS vaak niet
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•

kunnen (hoeven) in- en/of uit (te) checken. Deze reizigers vallen daarmee buiten de
registraties (reizigersaantallen en reizigerskilometers), met mogelijk negatieve gevolgen voor
de dienstregeling in de toekomst en voor de inkomsten van de vervoerder. Daarnaast dringt
de vraag zich op of deze apparaten wel alle Nederlandse vervoerbewijzen herkennen.
De provincie heeft de nieuwe lijn SB58 gepresenteerd als een sterke verbetering ten opzichte
van de oude situatie (ziet deze lijn zelfs als alternatief voor de reactivering van de
spoorverbinding Nijmegen-Kleve). Elk half uur zou er een bus gaan rijden. In de praktijk is er
met name voor de kern Beek geen uitbreiding van het aantal ritten naar/van Nijmegen. Ook is
van een reistijdverkorting amper sprake.

Al met al verdient de nieuwe lijn SB58 vooralsnog geen schoonheidsprijs. Uiteraard is het ROCOV
Gelderland positief over de beperkte toename van het aantal reismogelijkheden op doordeweekse
dagen tussen Nijmegen en Kleve (effectief eigenlijk alleen uitbreiding tussen Kranenburg en Kleve) en
het doorrijden naar/van Heijendaal (al hoewel dat laatste tijdens vakanties van RU en HAN niet
noodzakelijk is).

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

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter
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