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Aanleiding
In juli 2020 heeft Arriva het ‘Vervoerplan 2021 Arriva Gelderland’
voorgelegd aan ROCOV Gelderland en Provincie Gelderland. Met diverse
plannen is het vervoerplan ingegaan op het achterliggende doel:
investeren in aantrekkelijk openbaar vervoer in Gelderland.
Sinds half maart 2020 hebben landelijke coronamaatregelen veel effect
gehad op het gebruik van het openbaar vervoer. Het is nodig om in te
spelen op veranderd reisgedrag. Tegelijkertijd worden de plannen uit
vervoerplan 2021 wel doorgevoerd om te blijven investeren in
aantrekkelijk openbaar vervoer in Gelderland.
De maatregelen die nodig zijn om in te spelen op gewijzigd reisgedrag
zijn opgenomen in voorliggend ‘Aanvullend Vervoerplan 2021 Arriva
Gelderland’. De naam zegt het al: de plannen zijn aanvullend aan het
vervoerplan 2021 waarover ROCOV Gelderland reeds geadviseerd heeft.
Ingangsdatum voorgenomen wijzingen
Arriva is voornemens de aanvullende wijzigingen door te voeren per 13
december 2020, gelijktijdig met de wijzigingen die opgenomen zijn in
het reguliere vervoerplan.

Programma Wendbaarheid
Een belangrijk onderdeel van het ‘Aanvullend Vervoerplan 2021 Arriva
Gelderland’ is het Programma Wendbaarheid. Om flexibel in te spelen
op veranderend reisgedrag heeft Arriva landelijk het Programma
Wendbaarheid ontwikkeld. Met het Programma Wendbaarheid wordt
een deel van het mobiliteitsaanbod in de spitsperioden afgestemd op de
reizigersvraag op dat moment.
Overige aanvullende maatregelen
Arriva is voornemens naast het Programma Wendbaarheid nog een
aantal andere maatregelen te nemen. Deze zijn tevens in het
vervoerplan opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op infrastructurele
wijzigingen rondom ‘s-Heerenberg.
Reizigersaantallen in dit vervoerplan
Genoemde reizigersaantallen in dit vervoerplan zijn gebaseerd op
januari/februari 2020. Het aantal reizigers is dus gemeten voor de
coronamaatregelen gestart zijn. Het aantal reizigers ligt, op moment van
schrijven, circa 50 procent lager dan voor de start van de
coronamaatregelen.

Programma Wendbaarheid

Programma Wendbaarheid
Wat is dat; Wendbaarheid?
Sinds half maart 2020 hebben landelijke coronamaatregelen veel effect
op het gebruik van het openbaar vervoer. Reizigers reizen bijvoorbeeld
minder vaak of op andere tijden. Ook in de komende periode blijft de
vraag naar vervoer onzeker.
Het netwerk en bijbehorende frequenties in Gelderland zijn voor een
groot deel gebaseerd op grote aantallen reizigers tijdens de ochtend- en
middagspits. Nu reizigers minder en op andere tijden reizen zijn
spitsfrequenties en ontlastende schoollijnen niet altijd nodig. Anderzijds
wil Arriva wel gereed staan om in te spelen op reizigersgroei wanneer
maatregelen worden versoepeld en het aantal reizigers weer zal
aantrekken.
Om flexibel in te spelen op veranderend reisgedrag heeft Arriva het
Programma Wendbaarheid ontwikkeld. Met het Programma
Wendbaarheid wordt een deel van het mobiliteitsaanbod in de
spitsperioden afgestemd op de reizigersvraag op dat moment. Door het
aanbieden en flexibel kunnen inzetten van verschillende
(spits)dienstregelingen kan beter ingespeeld worden op veranderend
reisgedrag. Een wendbare dienstregeling past bij de vraag naar
mobiliteit op dat moment en biedt ruimte om groei op te vangen.

Arriva heeft ter ondersteuning van het Programma Wendbaarheid een
model ontwikkeld waarbij op detailniveau kan worden voorspeld
hoeveel reizigers verwacht worden. In het model zijn uitkomsten van
nationale mobiliteitsonderzoeken, coronamaatregelen en lokale
omstandigheden verwerkt. Door het model is het mogelijk om proactief
te acteren op het aantal reizigers in plaats van enkel achteraf te
reageren op de situatie op dat moment.

In de Achterhoek bestaat op dit moment een voorzomerdienstregeling.
In de voorzomerdienstregeling worden minder spitsritten geboden in de
weken voor de zomervakantie omdat er in deze periode minder vraag is
naar vervoer. In feite is de huidige voorzomerdienstregeling al een soort
van wendbaarheidsprincipe: flexibel inspelen op de mobiliteitsvraag op
dat moment. Programma Wendbaarheid biedt de mogelijkheid om met
verschillende dienstregelingsscenario’s beter op deze seizoenseffecten
in te spelen.
Naast het inspelen op seizoensfluctuatie en het opvangen van
reizigersgroei/-daling als gevolg van coronamaatregelen kan met
Programma Wendbaarheid ook worden ingezet op bijvoorbeeld het feit
dat de spits op vrijdag aanmerkelijk rustiger is dan maandag t/m
donderdag.

Programma Wendbaarheid
Een stap concreter
Het openbaarvervoernetwerk in Achterhoek en Rivierenland bestaat uit
drie onderdelen:
• Basisnetwerk
– Treinen
– Reguliere buslijnen
– Buurt- en Belbussen
– Arriva Vlinder
– Specifieke schoollijnen
• Spitsverdichters
• Ontlastend Schoolnet

Basisnetwerk

Wendbaarheid

Basisnetwerk
Om basisbereikbaarheid in de regio te behouden wordt het overgrote
deel van het mobiliteitsaanbod niet flexibel ingezet en is daarmee niet
wendbaar. Conform de visie achter de jaarlijkse vervoerplannen blijven
alle kernen in de regio verbonden met openbaar vervoer. Arriva kiest er
bewust voor om frequenties van 2x per uur of minder niet af te schalen
om op die manier een aantrekkelijk basisnetwerk te behouden.

Wendbaar: Spitsverdichters
Spitsverdichters zijn ritten die aanvullend aan het basisnetwerk rijden
tijdens de spits. Deze ritten rijden met name naar de steden met veel
voorzieningen waar normaliter een hoge vraag is naar vervoer in de
spits. De spitsverdichters vallen onder het Programma Wendbaarheid en
worden flexibel ingezet aanvullend aan het basisnetwerk wanneer
nodig.
Wendbaar: Ontlastend Schoolnet
Schoollijnen die aanvullend aan het
Wendbaarheid
basisnetwerk rijden vallen tevens onder
Programma Wendbaarheid (Het gaat hierbij
niet om schoollijnen die specifiek naar
bepaalde onderwijsinstellingen rijden).

Basisnetwerk

De spitsverdichters en het ontlastend
schoolnet bieden de mogelijkheid om flexibel
in te spelen op reizigersgroei/-daling. Met
het Programma Wendbaarheid kan indien
nodig tot maximaal vijf procent extra vervoer
worden geboden bovenop het basisnetwerk.

Programma Wendbaarheid
In detail
De invulling van Programma Wendbaarheid wordt concreter door op
trajectniveau inzicht te geven in de wendbaarheidsscenario’s. De tabel
toont per lijncombinatie de frequentie van het basisnetwerk en
bijbehorende scenario’s die per lijn gelden. Aan de hand van twee
voorbeelden worden de keuzes concreet weergegeven:
Wendbaar: Spitsverdichters
• Lijn 74 rijdt 6x per uur i.p.v. 3x per uur richting Doetinchem op
momenten dat er meer scholieren naar Doetinchem reizen.

Wendbaar: Ontlastende Schoolnet
• Lijn 651 gaat rijden als lijn 51 druk is tussen Vorden en Doetinchem.
Een aantal keer per jaar wordt bepaald welke ritten, die vallen onder
Programma Wendbaarheid, ingezet worden om zo optimaal mogelijk in
te spelen op de hoeveelheid reizigers en al dan niet geldende
coronamaatregelen. Het is gezien de continue veranderende
omstandigheden dus niet mogelijk om al voor geheel 2021 aan te geven
wanneer welk scenario gaat rijden.

Wendbaarheid
Lijn

Traject

Basis

23
623

Ruurlo - Doetinchem

2x per uur

4x per uur

24

‘s-Heerenberg - Doetinchem

2x per uur

4x per uur

27/29
627

Doesburg - Doetinchem

2x per uur

4x per uur

28
628

Gendringen - Doetinchem

2x per uur

51
651

Vorden - Doetinchem

2x per uur

74

Lichtenvoorde - Doetinchem

3x per uur

6x per uur

82
682

Zutphen - Doetinchem

1x per uur

2x per uur

165
665

Dreumel - ‘s-Hertogenbosch

2x per uur

6x per uur

Tussen
scenario’s

frequentie
tussen
basisnetwerk en
maximum
scenario

Maximum
scenario

5x per uur
4x per uur

Programma Wendbaarheid
Reizigers informeren
Allereerst is het goed is om nogmaals te benadrukken dat het overgrote
deel van het mobiliteitsaanbod, het basisnetwerk, niet wendbaar is. De
wendbare ritten maken maar een beperkt onderdeel uit van het geheel.
Slechts zeven procent van de reizigers maakt gebruik van de ritten die
buiten het basisnetwerk vallen en daarmee wendbaar zijn.
Reizigers hebben behoefte aan een reisadvies op maat. Om reizigers
proactief te informeren over wijzigingen in het mobiliteitsaanbod
worden een aantal informatiekanalen gebruikt:
• Online reisplanners bieden op elk moment actuele informatie over
de reismogelijkheden;
• Op haltevertrekstaten wordt aangegeven welke ritten wendbaar zijn
en mogelijk niet rijden. Voor deze ritten wordt geadviseerd de reis
online te plannen in de reisplanner;
• Op DRIS-panelen (digitale informatieborden bij de halte) en in
reisinformatieapplicaties wordt op trajectniveau aangekondigd
wanneer er meer of minder ritten worden gereden;
• In de bus wordt informatie getoond over het rijden van meer/minder
ritten op specifiek het traject waar de bus rijdt.

• De klantenservice van Arriva beschikt over actuele informatie en kan
reizigers adviseren indien zij vragen hebben over hun reis.
Overigens zal de dienstregeling niet van de ene op de dag zomaar
wijzigen. De dienstregeling wordt een aantal weken van te voren
vastgelegd om reizigers proactief te kunnen informeren over het rijden
van meer/minder spitsritten. Daarnaast zal de fluctuatie door de week
heen beperkt zijn tot het vervallen van een enkele rit van een
ontlastende schoollijn op vrijdagochtend.

Voorgenomen wijzigingen
Zaterdagnacht/Daybreaker

Zaterdagnacht/Daybreaker
Door de coronamaatregelen is het aantal reizigers met een sociaalrecreatief reismotief in de late avonduren veel lager dan normaal. Dit
komt met name door de beperkingen in de horeca. Het uitgaansleven is
vrijwel geheel afwezig door de genomen maatregelen. De verwachting is
dat deze beperkingen blijven zolang de coronamaatregelen actief zijn.
Wijzigingen op het traject Arnhem - Winterswijk
Gezien de afname van het aantal reizigers wordt een aantal, in
Vervoerplan 2021, voorziene ritten op zaterdagnacht (in de nacht van
zaterdag op zondag) niet ingezet. Het gaat hier om de volgende ritten
die (vooralsnog) niet gaan rijden op het traject Arnhem – Winterswijk:
•
•
•
•
•

01:10 uur
01:20 uur
02:10 uur
03:30 uur
04:30 uur

Arnhem – Doetinchem
Winterswijk – Arnhem
Arnhem – Zevenaar
Arnhem – Zevenaar (Daybreaker)
Arnhem – Winterswijk (Daybreaker)

Deze treinritten, of een deel ervan, kunnen tijdens dienstregelingsjaar
2021 weer gaan rijden indien de coronamaatregelen worden ingeperkt
en het late uitgaansleven zich weer herstelt.

Ondanks het niet doorgaan van een deel van de oorspronkelijke plannen
blijven de huidige laatste reismogelijkheden van de dag gehandhaafd.
De halfuurdienst van Arnhem naar Doetinchem wordt met een uur
uitgebreid tot 00:35 uur. De dienstregeling na middernacht ziet er als
volgt uit:
Richting Arnhem:
• 00:20 uur

Winterswijk – Arnhem

Richting Winterswijk:
• 00:05 uur
Arnhem – Winterswijk
• 00:35 uur
Arnhem – Winterswijk
• 01:40 uur
Arnhem – Winterswijk
Dit is 5 minuten later t.o.v. 2020 om de betrouwbaarheid voor
overstappers uit Utrecht te vergroten

Voorgenomen wijzigingen
avondbediening Rivierenland

Avondbediening Rivierenland
Huidige situatie
Reizigers reizen in Rivierenland, net als andere plattelandsgebieden in
Nederland, voornamelijk overdag. 92 procent van de reizigers reist met
de bus vóór 18 uur. 98 procent van de reizigers reist vóór 21 uur. Het
aantal reizigers tussen 21 uur en middernacht is daarmee zeer
minimaal. Onderstaande grafiek toont per uurblok het cumulatief aantal
reizigers in de regio wat na het betreffende uurblok met bus heeft
gereisd.
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Waar lijnen vanuit de grotere steden goed functioneren in de
avonduren worden de overige streeklijnen zeer matig gebruikt in de
avonduren. Diverse streeklijnen, Vlinders en Belbussen vallen in
negatieve zin op wat betreft de hoge maatschappelijke kosten per
reiziger in de late avonduren. De subsidie per reiziger op de lijnen 44,
45, 46 en 47 ligt bijvoorbeeld ruimt twee keer hoger dan gemiddeld in
de regio na 21 uur. Dit in tegenstelling tot de lijnen vanuit ‘sHertogenbosch en Nijmegen, die onder het regiogemiddelde liggen.
Het waarborgen van basisbereikbaarheid tegen maatschappelijk
acceptabele kosten is de vierde pijler van vervoerplan 2021. Op
bovengenoemde lijnen zijn de maatschappelijke kosten na 21 uur niet
meer acceptabel te noemen.
€ 25
€ 20

Een aantal lijnen in Rivierenland functioneren bovengemiddeld in de
avonduren. Het gaat hier om de lijnen van/naar Nijmegen en ‘sHertogenbosch. Het voorzieningsniveau in deze grote steden maakt dat
het openbaar vervoer in de avonduren beter wordt gebruikt. Om deze
reden wordt er bijvoorbeeld vanuit Nijmegen richting Rivierenland tot
na middernacht openbaar vervoer geboden.

€ 15

Lijn 42,85,165,166

€ 10

Lijn 44,45,46,47

€5

Regiogemiddelde (na 21 uur)

€0
werkdag

zaterdag

zondag

Maatschappelijke kosten per reiziger na 21 uur

Avondbediening Rivierenland
Voorgenomen wijzigingen
Arriva past het avondnetwerk in Rivierenland na 21 uur aan. Een kleine
groep reizigers kan hierdoor niet meer reizen na 21 uur. Wijzigingen
worden doorgevoerd op onderstaande lijngroepen:

1. Streeklijnen 44, 45, 46 en 47
2. Belbussen
3. Arriva Vlinder
Per lijngroep wordt inzicht gegeven in reizigersaantallen en mogelijke
alternatieven.
1. Streeklijnen
Op lijnen 44, 45, 46 en 47 worden na 21 uur worden geen ritten meer
gestart vanaf de beginpunten. Ritten die voor 21 uur zijn gestart rijden
naar een knooppunt of het eindpunt van de lijn.

Zoals te zien in rechter tabel is het gemiddeld aantal reizigers per rit na
21 uur op de betreffende lijnen erg laag. Hierbij kan de ene rit iets
drukker zijn dan de andere, maar al met al blijft er in de late avond zeer
weinig vraag naar vervoer in deze streekgebieden.

Lijn

Traject

werkdagen

zaterdag

zondag

44

Tiel - Wageningen

Vlinder 844

2

2

45

Tiel - Wageningen

3

1

1

46

Tiel - Culemborg

2

3

1

47

Geldermalsen - Gorinchem

2

2

1

Gemiddeld aantal reizigers (instappers) per rit na 21 uur

Reizigers die reizen vanaf beginpunten naar het eindpunt kunnen na 21
uur veelal reizen via alternatieve routes. Zo is bijvoorbeeld tussen
Culemborg en Tiel ook te reizen met de trein. Reizigers met een
bestemming op tussengelegen plaatsen zijn genoodzaakt eerder te gaan
reizen.
Tussen 21 en 22 uur rijdt lijn 44/45 nog wel tussen Kesteren, Rhenen en
Wageningen. In Rhenen bestaan op deze manier overstapmogelijkheden
op de trein van/naar Utrecht. In Kesteren is het mogelijk om over te
stappen op de trein van/naar Tiel en Arnhem. Door deze ritten te
bieden is het mogelijk om bijvoorbeeld vanuit Nijmegen nog terug te
reizen naar Rhenen, deze verbinding is de afgelopen jaren overdag
gegroeid door de verbetering van deze verbinding.

Avondbediening Rivierenland
Voorgenomen wijzigingen
2. Arriva Vlinder
Arriva Vlinder rijdt momenteel in twee gebieden in Rivierenland. Vlinder
844 rijdt in een deel van de Neder-Betuwe en Vlinder 860 in de
Bommelerwaard.
Vlinder 844 Neder-Betuwe
Vlinder Neder-Betuwe komt te vervallen. In de huidige situatie start
Vlinder Neder-Betuwe op werkdagen om circa 20 uur. Om de laatste
reismogelijkheid per lijn min of meer gelijk te trekken gaat lijn 44 tussen
20 en 21 uur ook rijden. Per avond maakten gemiddeld 5 reizigers
gebruik van Vlinder Neder-Betuwe na 21 uur.
Arriva Vlinder zal overigens hoogstwaarschijnlijk niet volledig
verdwijnen uit de Betuwe. Arriva onderzoekt de mogelijkheden om het
concept grootschaliger in te zetten in de Betuwe.
Vlinder 860 Bommelerwaard
Vlinder Bommelerwaard blijft bestaan, maar zal na 21 uur niet meer
worden ingezet. Vlinder Bommelerwaard blijft dus in de vroege avond,
op zaterdag en zondag gewoon rijden. Per avond maakten gemiddeld 10
reizigers gebruik van Vlinder Bommelerwaard na 21 uur. Per rit gaat het
om gemiddeld 1 reiziger per rit.

3. Belbussen
Belbussen worden in Rivierenland ingezet als avond-/weekendbediening
aanvullend aan buurtbussen die op dat moment niet rijden. Daarnaast
rijden op enkele trajecten overdag belbussen waar geen regulier
openbaar vervoer wordt geboden. Reizigers gebruiken belbussen
hoofdzakelijk in het weekend en de vroege avonden. Op geen enkel
traject is er gemiddeld meer dan één reiziger in de avonduren na 21 uur.
Gezien het zeer lage gebruik worden geen belbussen meer aangeboden
na 21 uur, gelijk aan de genoemde streeklijnen en Arriva Vlinder.
Lijn

Traject

Reizigers per dag na 21 uur

146

Vianen - Culemborg

1

237

Heteren - Kesteren

1

243

Tiel - Wadenoijen

<1

244

Tiel - Zoelen

1

248

Tiel - Zaltbommel

1

260

Geldermalsen - Leerdam

<1

261

Geldermalsen - Est

<1

262

Geldermalsen - Tricht

<1

263

Maurik - Beusichem

<1

265

Beneden-Leeuwen - Dreumel

<1

266

Zaltbommel - Wijk en Aalburg

<1

Voorgenomen wijzigingen
Vlinder Doetinchem

Vlinder Doetinchem
Huidige situatie
Arriva Vlinder Doetinchem is opgedeeld in twee gebieden (Oost en
West). Beide lijnen hebben een reserveringsvrije halte in het centrum
van Doetinchem en bij het Slingeland Ziekenhuis. Bij deze haltes is
reserveren niet nodig. Bij andere haltes moeten reizigers voor vertrek
reserveren. De Vlinder bedient voornamelijk de gebieden in Doetinchem
waar geen regulier openbaar vervoer komt.

Huidig gebruik
Het gebruik van de twee Vlinders in Doetinchem ligt niet hoog. Per dag
maken ongeveer 20 á 30 reizigers gebruik van beide Vlinders. Met het
huidige aanbod komt dit neer op gemiddeld nog geen 1 reiziger per rit.
Door de huidige opzet van de Vlinder wordt deze voornamelijk gebruikt
voor sociaal-recreatieve reizen zoals het bezoeken van het centrum. Op
marktdagen op dinsdag ligt het aantal reizigers ruim 20 procent hoger
ten opzichte van overige werkdagen. Door de met name sociaalrecreatieve functie van de Vlinder Doetinchem is het gebruik gelijkmatig
over de dag verdeeld, met een lichte piek tussen 12 en 14 uur.

Uit analyse blijkt tevens dat een deel van de reizigers naar het
centrum/ziekenhuis reist met alternatieve vervoerswijzen zoals ZOOV.
Deze reizigers reizen vervolgens wel terug met de Vlinder omdat deze
momenteel reserveringsvrij klaar staat op deze haltes.
Vlinder Doetinchem parallel aan reguliere buslijnen
Arriva Vlinder heeft als doel om flexibel openbaar vervoer de bieden op
momenten en plaatsen waar geen regulier openbaar vervoer aanwezig
is. Deze doelstelling komt niet geheel tot zijn recht in Doetinchem.
Vlinder Doetinchem rijdt op een aantal trajecten namelijk parallel aan
de reguliere buslijnen. Reizigers die de Vlinder gebruiken kunnen
regelmatig dezelfde reis maken met het reguliere openbaar vervoer.
Vooral vanaf de reserveringsvrije halte Slingeland Ziekenhuis is sprake
van parallel gebruik met het regulier openbaar vervoer. Circa 70 procent
van de reizigers kunnen ook met het reguliere openbaar vervoer hun
bestemming bereiken.
Het geringe aantal reizigers en de parallelle structuren maken de
maatschappelijke kosten van Vlinder Doetinchem bovenmatig hoog. Om
deze reden worden aanpassingen doorgevoerd om Vlinder Doetinchem
beter in balans te brengen met de vraag en het beoogde doel van Arriva
Vlinder.

Vlinder Doetinchem
Voorgenomen wijzigingen
Gezien het huidige gebruik van de twee Vlinders in Doetinchem, zijn een
drietal wijzigingen voorzien:
1. Samenvoegen Vlinders Oost en West tot één Vlinder Doetinchem
2. Aanpassing reserveringsvrije haltes
3. Aanpassing Vlinderhaltes

1. Samenvoegen Vlinder Oost en West
Vlinder Oost en West worden samengevoegd tot één Vlinder. Door deze
samenvoeging ontstaat één lijn die beide gebieden (Oost en West)
bedient. Hierdoor zijn ritten gemakkelijker te combineren en kunnen
reizigers zonder overstap van bijvoorbeeld de Huet naar Overstegen
reizen. Reizigers vanuit de Huet of Dichteren kunnen daarnaast
overstapvrij reizen van/naar station Doetinchem.

2. Aanpassing reserveringsvrije haltes
De reserveringsvrije haltes worden aangepast om reizigers beter van
dienst te zijn. In de nieuwe opzet zijn twee locaties reserveringsvrij:

• Station Doetinchem
• Gemeentehuis/Centrum*
Reizigers kunnen vanaf deze haltes ieder halfuur instappen zonder
vooraf te reserveren. Door de verplaatsing van de reserveringsvrije
haltes ontstaan betere overstapmogelijkheden van bus en trein op de
Vlinder. Daarnaast wordt ook het gemeentehuis en de markt op dinsdag
beter bereikbaar vanuit de Huet en Dichteren.
De Vlinder sluit op station Doetinchem goed aan op zowel de trein
van/naar Arnhem als Winterswijk. Daarnaast sluit de Vlinder ook aan op
verschillende buslijnen die het station aandoen. Na het station rijdt de
Vlinder naar de halte Gemeentehuis/Centrum*. Vanaf daar kan de
Vlinder efficiënt naar de verschillende wijken rijden.
* De keuze voor halte centrum of gemeentehuis moet nog worden gemaakt in overleg
met de wegbeheerder in verband met de beschikbare infrastructuur.

Vlinder Doetinchem
Voorgenomen wijzigingen
3. Aanpassing Vlinderhaltes
Ter voorkoming van concurrentie met het reguliere openbaar vervoer
worden een aantal Vlinderhaltes niet meer opgenomen in het netwerk.
Deze haltes (zie onderstaande tabel) worden al ontsloten door overig
openbaar vervoer. Hiermee focust Vlinder zich specifiek op wijken waar
geen regulier openbaar vervoer is.

Reizigers worden in reisplanners aangemoedigd om gebruik te maken
van de normale bussen waar mogelijk. Op deze manier kan de Vlinder
optimaal worden ingezet om reizigers te bedienen die geen alternatief
hebben via regulier openbaar vervoer.
Vervallen vlinderhaltes

Alternatief vervallen halte

Hof van Oxford

station De Huet

Loolaan

lijn 51 vanaf dezelfde halte

Rozengaardseweg

lijn 51 vanaf dezelfde halte

Gruitpoort

halte Centrum

Eduard Schilderinkstraat

lijn 23 vanaf dezelfde halte

Burgemeester Kehrerstraat

lijn 23 vanaf dezelfde halte

Zuivelweg/Mackaylaan

lijn 74 vanaf halte Zuivelweg

Het overzicht toont de vlinderhaltes die aangedaan worden na de
wijziging.
Haltes Vlinder Doetinchem 2021

Station Doetinchem

Wolborgemate

De Bongerd

Plein 40-45

Gezellenlaan

Bastinglaan

Kersenbloesem

Churchillstraat

De Hoop

Slingeland Ziekenhuis

Kruidenlaan

Van
Starkenborghstraat

Het Weerdje

Centrum

Boekweitdreef

Kareldoormanstraat

Willy Brandtplein

t Anker

Roggedreef

Jindo

Alfred Mozerplein

Bunderhorst

Wannedreef

Schavenweide

Station de Huet

Sportcentrum
Rozengaarde

Slotlaan

Gemeentehuis

Voorgenomen wijzigingen
Routewijziging 's-Heerenberg

Routewijziging 's-Heerenberg
Huidige situatie
Lijn 24 verbindt 's-Heerenberg, Zeddam en Braamt met Doetinchem. In 'sHeerenberg spelen hoogteverschillen en beperkingen in de huidige
weginfrastructuur een rol voor de busroute. Hierdoor rijdt lijn 24 een
achtvormige route in één richting. Door de lusroute zijn bijvoorbeeld reizigers
vanuit Lengel richting Doetinchem hierdoor in de huidige situatie langer
onderweg.

In 2020 is tussen Zeddam en 's-Heerenberg een nieuw trajectgedeelte van de
N316 geopend. Dit vormt de verlenging van de rondweg van Zeddam richting
Emmerich.
Om het gebruik van de lokale wegenstructuur tussen Zeddam en 's-Heerenberg
en in 's-Heerenberg te ontmoedigen worden herinrichtingen doorgevoerd. Lijn
24 rijdt momenteel over deze wegen. In samenwerking met de gemeente en
de provincie is onderzocht op welke wijze lijn 24 's-Heerenberg zo optimaal
mogelijk kan ontsluiten zonder al te veel hinder te ondervinden van
snelheidsverlagingen.

Routewijziging 's-Heerenberg
Voorgenomen wijzigingen
Wijziging route
De voormalige N316 (Drieheuvelenweg) wordt tussen Zeddam en 'sHeerenberg en in 's-Heerenberg volledig afgewaardeerd qua snelheid en
doorstromingsprofiel. Lijn 24 gaat voortaan via dezelfde weg (Oude
Doetinchemseweg) heen en terug rijden; zodoende wordt niet meer via de
Drieheuvelenweg gereden.

Op de nieuwe route van lijn 24 vind tevens een afwaardering plaats, maar in
veel minder grote omvang. De afwaarderingen zijn in overleg met Arriva
vormgegeven. De route in de bebouwde kom wordt niet afgewaardeerd en
blijft 50 km per uur. Bij het busstation worden maatregelen genomen die
ervoor zorgen dat de bus hier kan keren zonder hinder te ondervinden van
laad- en losverkeer en dergelijke.
Wijziging haltes
In 's-Heerenberg doet lijn 24 de haltes Hangaarts en Busstation aan. Hierbij is
nieuw dat bij halte Hangaarts reizigers ook kunnen instappen richting
Doetinchem; dit zorgt voor 5 minuten reistijdwinst. De huidige halte Maria van
Nassaulaan wordt opgeheven; er is geen tijd beschikbaar in de dienstregeling
om hier te blijven halteren. Deze sluiting is noodzakelijk om Hangaarts in 2
richtingen te gaan bedienen. De alternatieve haltes Busstation en Hangaarts
bevinden zich op loopafstand.

