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Totstandkoming vervoerplan
In de dienstregeling Achterhoek 2017 wordt voornamelijk ingespeeld op onderhoud, klantbehoeften en
enkele infra ontwikkelingen in het gebied. Grote wijzigingen in de Achterhoek staan gepland voor het
voorjaar van 2017, dan willen we de Arriva visie op het OV concreet gaan maken.
Tot die tijd werken we verder aan het faciliteren van de toenemende vraag op bepaalde momenten.
Daarnaast worden huidige knelpunten in de uitvoering aangepakt. Binnen de kaders van het huidige
aanbod worden kleinschalig wijzigingen doorgevoerd. Ook wordt geanticipeerd op komende
grootschalige werkzaamheden aan bijvoorbeeld de N18.
In de volgende hoofdstukken wordt per lijn binnen Achterhoek ingegaan op de wijzigingsvoorstellen. De
reizigersaantallen zijn aantallen reizigers op een gemiddelde werkdag in maart 2016, tenzij anders
aangegeven.
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Servicelijnen Doetinchem
Huidige situatie servicelijnen Doetinchem
Sinds december 2014 wordt het lokale openbaar vervoer in Doetinchem verzorgd door de servicelijnen.
De servicelijnen worden uitgevoerd door kleinere bussen die één keer per uur rijden en alle belangrijke
bestemmingen in Doetinchem met elkaar verbinden. Hoewel het in een goed vervoerconcept lijkt te zijn
halen de huidige reizigersaantallen nog niet aan het streefniveau. Ons inziens is er potentie om meer
reizigers te bereiken.
Lijn
Lijn 1 gehele traject

Gemiddeld aantal
instappers per werkdag
58

Lijn 2 gehele traject

27

Lijn 3 gehele traject

16

3 Station - Ziekenhuis

6

3 Ziekenhuis - Station
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Algemene bevindingen uit de evlauatie van Arriva
 Het gebruik in de wijken, IJkenberg, De Huet en Overstegen scoort (relatief gezien) hoog qua
instappers.
 De servicelijnen zijn door de uurdienst onaantrekkelijk voor het bezoeken van een
zorgvoorziening of een bezoek aan de supermarkt/markt/centrum. De heenreis is te plannen, de
terugreis is altijd afhankelijk van drukte en activiteiten etc. Indien een reiziger een bus mist moet
men een uur wachten.
 De zogenaamde ‘lusjes’ via Woonzorgcentrum Croonemate en Het Weerdje kosten relatief veel
rijtijd. Het aantal instappers is extreem laag.
 De routes en koppelingen van de lijnen worden als onduidelijk ervaren.
 Lijn 3 is in de huidige situatie ingericht als verbinding tussen ziekenhuis en het station. Ook
voorziet de lijn in een verbinding met het oogziekenhuis. Het aantal reizigers in lijn 3 richting het
oogziekenhuis is zeer laag. De andere tak van de lijn wordt voornamelijk gebruikt als verbinding
richting het centrum, en niet richting het ziekenhuis.
Voorstel route servicelijn 2017
Om de servicebus aantrekkelijker te maken, worden zowel de lijnvorming als de frequentie met ingang
van de nieuwe dienstregeling aangepast. De huidige lijn 3 komt in zijn geheel te vervallen in verband met
de zeer geringe vraag en de parallelliteit met overig openbaar vervoer.
Ons voorstel is om alle drie lijnen samen te voegen tot een servicelijn met de volgende bestemmingen:
 Station Doetinchem
 Centrum
 Schöneveld
 Het Weerdje
 Overstegen
 De Hoop
 IJkenberg
 Dichteren
 Slingeland Ziekenhuis
 Station De Huet
 Gemeentehuis
 De Huet
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Routevoorstel servicelijn Doetinchem

De nieuwe servicelijn heeft als kenmerk:
 Op het gehele traject is een halfuursdienst in twee richtingen mogelijk. Dit maakt het reizen met
de servicelijn voor korte afspraken/bezoeken aantrekkelijker. Reizigers zijn hierdoor meer
flexibel. De ervaring is dat het aantal reizigers hierdoor toeneemt. Het theoretische
groeipotentieel door de halfuursdienst is circa 40 procent.
 Een overstap van circa 8 minuten is mogelijk op station Doetinchem. Deze overstap geeft met
name voor de minder frequente reiziger de mogelijkheid om bijvoorbeeld van de kaartautomaat
gebruik te maken. Aansluitingen op station Doetinchem worden allemaal gefaciliteerd. De
overstapmogelijkheden op De Huet worden in de gewenste richtingen ook gefaciliteerd.
 De herkenbaarheid van één servicelijn zonder routevarianten is duidelijker voor de reiziger en
beter te communiceren vanuit Arriva en de Gemeente Doetinchem.
 De snelle servicelijnverbinding Station - Ziekenhuis (lijn 3) vervalt. Extra reistijd via servicelijn is
slechts 4 minuten.
 De snelle servicelijnverbinding Station - Centrum (lijn 2 en 3) vervalt. Hiervoor zijn genoeg
alternatieven via bijvoorbeeld lijn 27, 29 en 82
 Het aandoen van halte Amphionstraat/Zorgcentrum Croonemate is niet mogelijk binnen het
concept. Een alternatieve halte is Rozengaardseweg op circa 200 meter loopafstand.
De infrastructuur:
De halte Sikkeldreef Oost ligt niet aan de route. Hiervoor kan met de gemeente een oplossing worden
gezocht.
De haltes Amphionstraat, Gezellenlaan en Oogziekenhuis vervallen. Hiervoor zijn op korte afstand
vervangend haltes aanwezig.

Voorstel tijdligging servicelijn Doetinchem
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Lijn 23
In de huidige dienstregeling rijdt lijn 23 in de avonduren en weekenden een afwijkende route door
Doetinchem. De avond en weekendroute is in het verleden ontstaan om de wijk Overstegen te ontsluiten
op de momenten dat de toenmalige stadslijn 25 niet reed. Op het werkdag overdag trajectgedeelte van
lijn 23 reed in de avond en weekenden lijn 74 zodat ook dit gedeelte door openbaar vervoer bediend
werd op de momenten dat lijn 23 hier niet kwam.
Sinds december 2014 is lijn 25 in zijn vervallen en rijdt lijn 74 niet meer in de avonden en weekenden.
Hierdoor is de logica achter de routevarianten van lijn 23 in Doetinchem komen te vervallen. Op het
moment dat lijn 23 de avond en weekendroute rijdt worden de haltes op de overdagroute niet meer
bediend door openbaar vervoer. Verder vervult lijn 23 in de wijk Overstegen geen nuttige functie tussen
Overstegen en het station van Doetinchem omdat lijn 23 geen goede overstapmogelijkheid biedt op de
trein van/naar Arnhem in de avond en het weekend. Het aantal reizigers dat specifiek gebruik maakt van
de haltes aan de avondroute van lijn 23 is dan ook zeer laag.
In het kader van een zo eenduidig mogelijk openbaar vervoer komt de avond en weekendroute van lijn 23
in Doetinchem te vervallen. Lijn 23 zal zowel overdag als ‘s avonds via de Varsseveldseweg en de
Boddens Hosangstraat rijden. Dit komt de duidelijkheid voor iedereen ten goede.
In 2017 wordt op zaterdag aanvullend op de uurdienst een halfuursdienst geboden tussen 12:00 en
18:00, dit aansluitend op de halfuursdienst van de treinaansluiting in Ruurlo richting Zutphen en
Winterswijk. Tevens ontstaat hierdoor op zaterdag overdag elk halfuur een volledige overstapknoop in
Borculo richting Deventer en Enschede.
Gevolgen infrastructuur
De halte Bilderdijkstraat in Doetinchem wordt niet meer aangedaan.

Lijn 28
De verbinding tussen de Oude IJsselstreek en Doetinchem wordt verzorgd door lijn 28. De frequentie op
lijn 28 varieert van een uurdienst op in de dalperiode tot een kwartierdienst in de spitsperioden. Deze
kwartierdiensten zijn sinds december 2014 ingevoerd om te anticiperen op de mogelijke reizigersgroei in
de spitsperioden. In 2015 is het aantal reizigers op lijn 28 wederom verder gegroeid; ten opzichte van
2014 was sprake van een reizigersgroei van 11 procent.
In de huidige vakantiedienstregeling rijdt de bus, uitgezonderd de ochtendspits, slechts één keer per uur.
Door het grote verschil in frequentie in de middagspits tijdens de vakantie zorgt dit voor reizigers voor
onverwachte situaties. Terwijl op een normale werkdagmiddagspits vier reismogelijkheden per uur
bestaan kan in de vakantie slechts één keer per uur terug naar huis gereisd worden.
Om in te spelen op de verdere groei van de vervoersvraag en dus de frequentie in de vakantieperiode
beter te laten aansluiten bij het verwachtingspatroon van de reiziger zal in de brede middagspits in de
vakantieperiode een halfuurdienst worden ingevoerd.
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Lijn 29
Breng (verantwoordelijk vervoerder in de concessie Arnhem - Nijmegen) is voornemens het traject
Arnhem - Doesburg te laten vervallen op zaterdag. Op dit traject zijn diverse alternatieven (stadslijnen
vanaf Velp, lijn 43, stoptrein Dieren - Arnhem).
Het aantal reizigers op het traject Doesburg - Doetinchem, het traject onder de verantwoordelijkheid van
Arriva, is zeer laag. Daarnaast biedt lijn 27 dezelfde verbinding met een uursdienst, deels aangevuld met
lijn 82 tussen Laag Keppel en Doetinchem. Arriva sluit aan bij het voornemen van Breng om lijn 29 niet
meer op zaterdag aan te bieden. De vrijkomende middelen worden ingezet voor de zeer gewenste
halfuursdienst op lijn 23 op zaterdag.

Lijn 40
Gedurende de werkdagen rijdt in de avonduren Nachtvlinder lijn 840 tussen Terborg en Dinxperlo. Deze
Nachtvlinder voorziet in de behoefte om, komende vanuit de trein uit Arnhem/Doetinchem, verder te
reizen naar Silvolde, Breedenbroek en Dinxperlo.
Uit telcijfers blijkt dat er in de regel per avonduur altijd minimaal één reiziger is die van Terborg naar een
halte in Breedenbroek of Dinxperlo reist. Nachtvlinder 840 rijdt hierdoor altijd het gehele traject. Hierbij
speelt mee dat de route van lijn 840, gelijk aan die van lijn 40, volledig rechtstreeks is zonder eventuele
mogelijkheden tot afkorten. Om de vraag naar openbaar vervoer beter te faciliteren zal lijn 840 worden
vervangen door lijn 40 met een vaste dienstregeling op het traject Terborg - Dinxperlo.

Lijn 54
De verbinding van Laren en Almen met Zutphen wordt verzorgd door lijn 54. De plaatsen Almen en Laren
zijn relatief klein. De vervoersvraag van de beide plaatsen is niet groot. Dit wordt ook veroorzaakt doordat
vanuit Laren veel reizigers met lijn 56 richting Deventer en richting Lochem gaan. Inwoners van Laren
kunnen kiezen uit meerdere bestemmingen en zijn hierdoor niet alleen georiënteerd op Zutphen.
Op werkdagen rijden ’s ochtends twee en ’s middags drie ritten van lijn 54 van Laren naar Holten en vice
versa. Dit is bijna uitsluitend scholierenvervoer. Lijn54 reed vroeger van Zutphen via Laren en Holten
naar Rijssen.
Het gedeelte Laren - Holten kenmerkt zich door een zeer beperkte vervoersvraag; per werkdag reizen
gemiddeld slechts 8 reizigers over dit verspreid over 5 busritten van Laren naar Holten. Met ingang van
de nieuwe dienstregeling zal daarom het trajectdeel Laren - Holten niet meer bediend worden door lijn
54. Op het trajectdeel Zutphen - Laren wordt maandag t/m zaterdag net als nu een basisuurdienst
gereden.
Gevolgen infrastructuur
De Overijsselse haltes De Liesen en Nagelhoutstraat in Holten raken buiten gebruik. Overige haltes in
Holten worden gebruikt door lijn 160 Deventer - Holten - Rijssen.

Lijn 72
In de oostelijke Achterhoek vormt lijn 72 de basisvoorziening voor de plaatsen die niet per trein
bereikbaar zijn. Vooral de overstapmogelijkheden tussen trein en bus in Lievelde zijn erg belangrijk. De
dienstregelingstijden van lijn 72 zullen worden aangepast met een nog sterke focus op het
overstapstation Lievelde. Hierdoor hopen we de kwaliteit van de bus/trein overstap te verbeteren. In de
avonduren en in het weekend verschuiven alle busritten van Neede naar Groenlo met een half uur. De
route van lijn 72 blijft ongewijzigd.
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Lijn 73
In verband met drukte op de huidige N18 en voorbereidende wegwerkzaamheden op de nieuwe N18
wordt de dienstregelingstijd anders vormgegeven. Lijn 73 richting Winterswijk zal enkele minuten eerder
aankomen in Groenlo zodat in de dalperiode overgestapt kan worden op lijn 72 richting Lichtenvoorde en
Varsseveld. In de dalperiode overdag rijdt lijn 74 namelijk één keer per uur van Enschede via Groenlo
naar Doetinchem. Door een half uur later een overstap te bieden van lijn 73 Enschede - Groenlo op lijn
72 Groenlo - Varsseveld ontstaan twee reismogelijkheden per uur in plaats van slechts één
reismogelijkheid.

Lijn 74
Identiek aan lijn 73 zal de dienstregeling anders verdeeld worden. Als gevolg van de verdere groei van
het aantal reizigers van lijn 74 richting Enschede zal de extra spitsbus van Lichtenvoorde (07:22) naar
Haaksbergen (07:55) verlengd worden naar Enschede waardoor overstappen op lijn 62 niet meer nodig
is. Op het drukste moment van de ochtendspits ontstaan er dan 6 overstapvrije reismogelijkheden per uur
van Groenlo en Eibergen naar Enschede.

Lijn 82/682
De afgelopen is het aantal reizigers dat van lijn 82 gebruik maakt behoorlijk toegenomen. Sinds
december 2015 is daarom de aanvullende schoollijn 682 ingevoerd die aanvullend op lijn 82 van Zutphen
naar Doetinchem rijdt en daar langs diverse locaties van onderwijsinstellingen rijdt.
In de huidige situatie wordt op lijn 82 de gehele dag volgens dezelfde dienstregeling gereden. In
spitsperioden is het af en toe moeilijk om de dienstregeling robuust uit te voeren als gevolg van congestie
op het wegennet rond Doetinchem en Zutphen als ook door het toegenomen aantal reizigers. Op basis
hiervan is er gekozen om in de spitsperioden de dienstregeling te wijzigen. Lijn 82 vertrekt in de brede
ochtend- en middagspits enkele minuten eerder in Doetinchem richting Zutphen. In omgekeerde richting
komt lijn 82 een minuut later aan te Doetinchem.
Door de groei van het aantal reizigers zal een aanvullende snelle reisverbinding in de ochtendspits
worden aangeboden: een nieuwe rit van Doetinchem via Steenderen naar station Zutphen.
Deze rit biedt een comfortabele en snelle overstap in Zutphen op de treinen richting Apeldoorn en Zwolle
rond half 8 ’s ochtends.

Lijn 83
Tussen Warnsveld en Zutphen vervult lijn 83 een aanvullende functie ten opzichte van de lijnen 80 en 82.
Door de afstemming met lijn 82 zijn er twee snelle reismogelijkheden per uur tussen Warnsveld en
Zutphen. Opvallend hierbij is dat lijn 83 binnen Zutphen gedeeltelijk volgens een andere route rijdt ten
opzichte van lijn 82.
Om een eenduidiger vervoerproduct te bieden zal de route van lijn 83 tussen station Zutphen en de halte
Warnsveld, Klooster volledig gelijkgemaakt worden aan de route van lijn 82. Het trajectdeel in Zutphen
waar lijn 83, na de wijziging, niet meer komt wordt twee keer per uur bediend door lijn 80. Alleen de halte
Gerard Doustraat wordt door de wijziging niet meer bediend. Reizigers die in de huidige situatie van deze
halte gebruikmaken kunnen voortaan instappen bij de halte Van Heemstraweg of Oude Begraafplaats.
Momenteel maken slechts drie reizigers per dag gebruik van de halte Gerard Doustraat.
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Lijn 591
Per 1 januari 2017 komt een deel van het personeel van sociale werkvoorziening Hameland te
Lichtenvoorde in dienst van de gemeenten waar ze wonen. Op termijn zal bijna geheel Hameland worden
opgeheven. Lijn 591 rijdt momenteel specifiek voor reizigers richting Hameland. Slechts een minimaal
aantal reizigers gebruikt lijn 591 voor andere doeleinden. Bij weinig tot geen vervoervraag zal lijn 591 niet
meer worden ingezet. De plannen omtrent Hameland zijn nog niet geheel rond en zal het nog enige tijd
duren voordat de opheffing definitief . Afhankelijk van afdoende vervoersvraag wordt na overleg met
Hameland lijn 591 voorlopig ingezet.

Lijn 880
De nachtvlinder Zutphen biedt twee keer per uur in de late avonduren een vraagafhankelijke
reismogelijkheid van het station naar de gewenste uitstaphalte in Zutphen of Warnsveld. In de huidige
situatie zijn alleen de haltes die overdag door lijn 80 worden bediend opgenomen in de Nachtvlinder. Op
verzoek van reizigers zullen de Warnsveldse haltes Welgelegen, Winkelcentrum Dreiumme en Klooster
worden toegevoegd aan lijn 880 zodat reizigers ook hier heen kunnen reizen met de Nachtvlinder.

Lijn 890
In de Oude IJsselstreek rijdt dit jaar de Nachtvlinder als pilot. In de huidige situatie rijdt 890 welke vanuit
Terborg op verzoek naar Etten en Ulft rijdt. Om op werkdagen ’s avonds betere reismogelijkheden van
Arnhem / Doetinchem naar de Oude IJsselstreek te bieden zal het concept gewijzigd worden een
Nachtvlinder die van Terborg op verzoek naar de kernen Etten, Silvolde, Ulft en Gendringen rijdt. Deze
Nachtvlinder rijdt, in aanvulling op lijn 28, die een half uur verschoven rijdt ten opzichte van lijn 890.
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