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Betreft: advies op Vervoerplan 2020-2021 Arriva Rivierenland
Arnhem, 28 mei 2020
Geachte heer Schreurs,
In navolging op uw adviesaanvraag doen wij u als ROCOV Gelderland ons advies toekomen over het
Vervoerplan Rivierenland 2020-2021. Wij hebben ons advies verwerkt in bijgaande tabel waarin wij
per buslijn reageren op de voorgenomen wijzigingen.
Wij vertrouwen erop u hiermede van een gedegen advies te hebben voorzien en zien een reactie van
uw kant graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter

Bijlage: 1
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Advies ROCOV op wijzigingen busdiensten vanaf augustus 2020 in Rivierenland.
Bus Rivierenland
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Aanleiding.





1
Focus op (snelle) verbindingen richting Randstad, Arnhem,
Enschede, Nijmegen en Brabant;
2.
Kwaliteitsimpuls openbaar vervoer binnen de regio;
3.
Verbeteren overstapkwaliteit en betrouwbaarheid;
4.
Het waarborgen van basisbereikbaarheid tegen maatschappelijk
acceptabele kosten.

Druten – Kerkdriel – ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 42
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Reactie Arriva / provincie
Gelderland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva / provincie
Gelderland

Infrawijziging station Geldermalsen • Wijziging NS-treinen in
Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel
Overstaptijd in Tiel tussen de Arriva-trein en NS-trein wordt
10/12 minuten
Noodzaak om groot deel van de busdienstregeling te wijzigen in
verband met overstapmogelijkheden

Uitgangspunten
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Uitgangspunten

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Dienstregeling lijn 42 wijzigt niet.

1. Prima!
2. Prima!
3. Prima!
4. Het ROCOV wenst de tarieven te bekijken
en wil daar graag een oordeel over geven.

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Voor dit moment begrijpelijke keuze.
Treinaansluitingen in Tiel worden dan wel
slechter. Nu de treinen weer redelijk tegelijk in
Tiel aankomen en vertrekken, zou het ROCOV
graag zien dat Arriva met Breng in overleg gaat
om te komen tot een dienstregeling die wel leidt
tot een goede treinaansluiting.

Reactie Arriva / provincie
Gelderland

Tiel – Kesteren – Rhenen – Wageningen
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 44, 45
en Tiel

Treintijden • Aansluitingen in Kesteren en Rhenen wijzigen niet.
Huidige aansluitingen in Kesteren & Rhenen handhaven.

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Akkoord!

Aanpassingen in Tiel: –
Koppeling te Tiel van de lijnen 44 en 45.
Lijn 45.
Inkorting route. Gaat niet meer via de zuidzijde van het centrum.
Noodzakelijk om tijdig aan te sluiten op de trein naar Utrecht.
In het weekeinde wijzigingen om beter aan te sluiten op de trein.
Belbus lijn 245.
Nieuwe belbus welke de haltes aan de zuidzijde van het centrum
overneemt en rijdt over de oude stadsroute v an lijn 45 naar het
station.

Logisch!

De belbus 245 is een acceptabele oplossing.
Vooruitlopend op een eventueel Vlinderconcept
zou het mooi zijn als deze belbus meer haltes zou
krijgen in Tiel-Oost (o.a. de vroegere halte
Grotebrugse Grintweg), omdat de afstand naar
bushaltes daar erg groot is).

Het Lingencollege van lijn 45 wordt voortaan aangedaan door lijn 44
overstapvrij door de koppeling tussen de lijnen 45 en 44..

Akkoord!

Lijn 44.
Reed en via noordzijde station met een boog oostelijk van het
station naar de zuidzijde. Dat laatste stuk wordt vergroot door een
deel van de oude route van lijn 45 over te nemen en ook de
Teisterbandlaan weer van een reguliere bus te voorzien.
In het weekeinde blijft lijn 44 de huidige route rijden. Wel wijzigen de
aansluitijden op de trein.

Akkoord!
De routewijzigingen zijn prima. Aangezien de
halte Station Noordzijde in Tiel voor lijn 44 (en 46)
het overstappunt worden op de trein, zou het
ROCOV graag wel graag vanaf het station een
goede bewegwijzering zien naar die haltes om te
voorkomen, dat mensen de verkeerde kant op
lopen als ze uit de trein komen.
De treinaansluiting van lijn 44 op de trein richting
Geldermalsen wordt wel een stuk slechter. Dit treft
wel een aantal reizigers.
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Reactie Arriva / provincie
Gelderland

Belbus lijn 243 rijdt niet meer over de Teisterbandlaan.

Akkoord!
Onduidelijk. In woorden rijdt deze bus niet meer
over de Teisterbandlaan, maar op de kaart is hij
helemaal verdwenen.

Vlinder 844 verschuift 15 minuten wegens trein aansluiting.

Culemborg - Vianen
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 46 en
146.





Treintijden in Tiel – Overstap trein Geldermalsen wordt korter –
Overstap trein Arnhem blijft hetzelfde
Treintijden in Culemborg – Zelfde tijden, wel andere
eindbestemmingen
Dienstregeling lijn 46 & 146 wijzigt niet,

Leerdam – Gorinchem
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 47 en 543



Treinaansluitingen verschuiven met circa 15 minuten: lijn 47
schuift mee.

Brakel – Zaltbommel
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 49, 67
en 68.
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Treinaansluitingen Zaltbommel • Tijden verschuiven een kwartier
Verschil in gebruik • Lijn 49 & 68 vooral treinreizigers • Lijn 67
vooral scholieren
Lijn 49 & 68 • Schuiven mee met de trein •
Ochtend- en middagspitsregeling.
Lijn 68. Extra rit omstreeks 15.00 uur om 268 te ontlasten.
Enkele ritten vervallen daar er geen gebruik v an wordt gemaakt.
Lijn 67 • Focus op schooltijden in Zaltbommel.
Ochtend- en middagspritsregeling. In middagspits route via
Rossum om buurtbus drukte te verlichten.

Akkoord!

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord!

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord!
Nogal ongelukkige aansluitingen van lijn 543 op
treinen en bussen.
Advies/reactie ROCOV Gelderland
Akkoord!
Akkoord!

Akkoord ook dat lijn 67 op de schooltijden focust.
Graag waar mogelijk wel zorgen voor treinaansluitin-

Reactie Arriva /
provincie Gelderland


Overige wijzigingen Rivierenland
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 165, 166
en 173.
Buurtbussen
Onderwerp
Lijnen 260,
261 en 262.
Lijn 266
Lijn 267
Lijn 268
Lijnen 237,
248 en 263
Schoollijnen
Onderwerp
Gomarus
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gen (in ieder geval geen net-niet-aansluitingen
creëren)
Advies/reactie ROCOV Gelderland

Geen wijzigingen

Akkoord!

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Enkele minuten ter verbetering van aansluitingen in Geldermalsen

Akkoord!

Verschuift circa 15 minuten • Noodzakelijk om aansluitingen te
bieden
Verschuift circa 15 minuten • Noodzakelijk om aansluitingen te
bieden
Nog onbekend
Verschuift 15 minuten • Noodzakelijk om aansluitingen te bieden
Geen wijzigingen.

Akkoord!

Akkoord!

Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Voorgenomen wijzigingen in schooljaar 2020-2021
Eenduidig product:
 Lijn 626 naar de Bommelerwaard
In de ochtend rijdt lijn 626 rechtstreeks naar Gorinchem;
 In de middag reizen reizigers met lijn 647 van Gorinchem naar
Waardenburg en stappen daar over op lijn 626 naar de
Bommelerwaard;
 Lijn 623 en 626 gaan rijden met hetzelfde lijnnummer; lijn 626.
 Lijn 647 verbindt Geldermalsen en de dorpen langs de route van
lijn 47 met het Gomarus in Gorinchem. Hiermee worden de
lijnnummers
 621, 622, 625 en 647 samengevoegd tot één lijnnummer; lijn
647.

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord!
Akkoord!

Op zich prima. Dorpen als Deil en Enspijk verliezen wel
hun schoolbus. Hoeveel kinderen worden hier door
getroffen en wat is voor hen het alternatief?

Reactie Arriva /
provincie Gelderland
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Bedieningsniveau blijft gelijk: huidige gebruikte
reismogelijkheden blijven bestaan.
Dienstregeling wordt afgestemd op lestijden Gomarus

Lijn 641

Extra middagrit om 14u • Ontlasten van (te) drukke buurtbusritten

Akkoord!

Lijn 648

Verlening route naar ROC Rivor

Akkoord!

Lijn 649

Verschuiving tijd i.v.m. trein Zaltbommel

Akkoord!

Lijn 660

In de ochtendspits een rit van Asperen naar
station Leerdam rijden om buurtbus 260 te ontlasten.

Akkoord!

Lijn 664

Om 14 30 uur een rechtstreekse rit van Zaltbommel
naar Heerewaarden, de rest van de middag heeft deze verbinding
een overstap in Rossum

Akkoord!

Lijn 667

Extra rit om 8.30 uur naar Zaltbommel.
Vervalt in de middag daar lijn 67 dan door Rossum rijdt. Zie lijn 67.

Akkoord!

Lijn 669

Gaat via Hedel en Ammerzoden rijden
Overstapvrij naar Wijk & Aalburg
Scholieren van Hedel en Ammerzoden naar Wijk en Aalburg krijgen
op deze manier een rechtstreekse reismogelijkheid het overstappen
in Well vervalt

Akkoord!

Lijnen 650,
665 en 668.

Geen wijzigingen

Akkoord!

