Mystery guest rit gemaakt op donderdag 26 september 2019 met bestemming
Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a 6629 AD Appeltern
Toegankelijkheidsonderzoek vanuit het ROCOV Gelderland
Op 26 september jl. hebben drie leden van het ROCOV Gelderland de toegankelijkheid van
het complex De Tuinen van Appeltern gecheckt. Dit onderzoek was erop gericht inzicht te
verkrijgen in de toegankelijkheid en de mogelijkheden tot het gebruik van openbaar vervoer
in en rondom de provincie Gelderland. Het ROCOV Gelderland is een Regionaal Overleg
Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer, waarbinnen toegankelijkheid één van de
behandelde hoofdthema's is.
De reizigers voor dit onderzoek kwamen uit Beek-Ubbergen, Geldermalsen en Nijmegen.
Het doel was om omstreeks 12.00 uur bij de Tuinen aan te komen.
Allereerst gaf de website van het complex aan dat er een buurtbus (lijn 265) voor de deur
zou stoppen. Deze buurtbus rijdt echter al meer dan een jaar niet meer. Daarnaast was er,
zo bleek uit de reisapp 9292, een belbus die voor het complex zou stoppen. De belbus is
echter dagelijks pas aan het einde van de middag beschikbaar.
Het eerste gedeelte van de reis, vanaf de woning tot busstation Druten, kon in alledrie de
gevallen worden uitgevoerd met het openbaar vervoer (bus en trein), en bevatte geen
moeilijkheden. Vervolgens de reis vanaf Busstation Druten naar De Tuinen van Appeltern
vervolgt met de regiotaxi van AVAN. Hier werd ons duidelijk dat de regiotaxi reizigers alleen
op een huisadres ophaalt en afzet, en dus niet op een bushalte. Dit in tegenstelling tot de
website, waarop wordt beweerd dat een reis mogelijk is vanaf elke mogelijke locatie.
Telefonist van AVAN gaf vervolgens een adres in de nabijheid van Busstation Druten en
stelde dit vast als de beginhalte (Scharenburg 4) om 11:20 uur.
Taxi van AVAN kwam omstreeks 11.25 uur. De kosten bedroegen € 6,40 p.p., enkel cash te
betalen. De website gaf aan zowel cash als pinbetalingen te accepteren in de taxis.
Voor de terugweg is er geprobeerd de rit terug te boeken en omdat De Tuinen van Appeltern
in de regio van Versis ligt, moest dit via Versis. Eerst werd er met AVAN gebeld, maar AVAN
meldde geen ritten meer aan te nemen voor 16:30 vanwege drukte. Daarnaast bleek het
complex zelf gelegen in een gebied met geen of weinig mobiel-bereik. Dit vermoeilijkte de
mogelijkheid tot het telefonisch reserveren van een rit bij Versis. Uiteindelijk met Versis een
rit geboekt om 13:30 uur voor twee personen en een rit om 13:45 uur voor één persoon.
Ruim een kwartier van tevoren zijn de drie leden van de onderzoeksgroep buiten gaan staan
om te wachten op de vervoerder van Versis. Om 14:05 uur belde de chauffeur met de
melding dat hij verlaat was en hoopte om 14:20 uur bij ons te zijn. We hebben hierdoor een
uur buiten gewacht voor de taxi. Gelukkig bleek het wel te gaan om een boeking voor 3
personen, wat betekende dat het systeem de twee reserveringen samen had gevoegd.
Ritprijs terug van Versis bedroeg € 6,10 p.p.
De bus terug vanaf het Busstation Druten naar Nijmegen vertrok vrij snel na aankomst. De
bus naar Tiel zou pas een uur later vertrekken, om 15:29, volgens het elektronische bord
buiten. Op de bushalte en de reisapp 9292 stond de bus naar Tiel echter aangegeven om
14:59 uur, wat uiteindelijk de juiste tijd was.

Na afloop is er vanuit Versis telefonisch contact opgenomen met een van de deelnemende
leden. Hierbij zijn er excuses aangeboden voor het wachten en is uitgelegd dat er een auto
was uitgevallen, wat het moeilijk maakte voor de chauffeur om op tijd ter plaatse te zijn.
Samenvattend valt er te concluderen dat een bezoek aan complex De Tuinen van Appeltern
eigenlijk alleen per auto gedaan kan worden. Een rit naar deze locatie met het aanvullend
openbaar vervoer is niet alleen ingewikkeld maar ook een stuk langer. Daarnaast zorgt het
geen tot slecht mobiel-bereik en de afwezigheid van elke andere vorm van openbaar vervoer
op deze locatie ervoor dat het wachten op de regiotaxi stressvol wordt, omdat een alternatief
ontbreekt.

