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Betreft: Advies over Vervoerplan Rivierenland Dienstregeling 2017

Arnhem, 25 augustus 2016

Geachte heer Van den Bosch,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over het Vervoerplan Rivierenland, dienstregeling 2017, komt
het ROCOV Gelderland graag tegemoet. Allereerst onze complimenten voor het goed
gedocumenteerde vervoerplan dat is voorzien van aansluitschema’s en verhelderende kaarten. Bij de
meeste voorstellen waarbij sprake is van een verslechtering, is tevens aangegeven hoeveel reizigers
het betreft. Op een enkele plek ontbreekt echter deze informatie.
Met betrekking tot de lijnen 42 en 165 zijn de adviezen van het ROCOV nog voorlopig. De reden
daarvoor is dat Arriva en Breng (Hermes) geen eenduidige plannen hebben m.b.t. doorkoppeling te
Druten van de lijnen uit Maas en Waal op de lijnen naar/van Nijmegen. Aan de provincie Gelderland is
gevraagd een standpunt te bepalen over deze concessiegrensoverschrijdende lijnen.
Ook het advies voor lijn 248 is voorlopig. Om over dit voorstel een goed advies te kunnen geven is
meer inzicht in het functioneren van bel- en Vlinderbussen noodzakelijk.
Op basis van de adviezen over de andere voorstellen kan Arriva de interne procedures die
samenhangen met die wijzigingen alvast opstarten.

Algemeen
In het vervoerplan komt u met een vernieuwend aanbod voor Rivierenland, waartoe wij de introductie
van het Vlindernet rekenen. Dit vinden wij een betere voorziening dan de reguliere belbussen. Het
ROCOV Gelderland onderschrijft in hoofdlijnen de door u geschetste kaders en ambities. Wel
betreuren we het feit dat de reizigers in een korte tijdspanne weer met (grote) veranderingen te maken
gaan krijgen. Vandaar dat het ROCOV had voorgesteld de in december 2015 doorgevoerde
wijzigingen uit te stellen tot najaar 2016, zodat de reizigers slechts één keer met grote veranderingen
zouden worden geconfronteerd.
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Verontrustend vindt het ROCOV de signalen vanuit Arriva en de provincie dat er in het voorjaar van
2017 wederom een wijziging in de dienstregeling zit aan te komen om verdere invulling aan de OVvisie te gaan geven. Hopelijk betreft dit alleen cosmetische aanpassingen. Het ROCOV wenst op zo
kort mogelijke termijn hierover geïnformeerd te worden.
Verder valt het bij veel lijnen op dat de rijschema’s op veel lijnen “strak” zijn ingeroosterd waardoor
aan de eindpunten niet of nauwelijks herstel mogelijk is. We maken ons hierbij zorgen om mogelijke
vertragingen die dan langere tijd op meerdere lijnen, voor zowel reizigers als buschauffeurs, kunnen
blijven “voortmodderen”.
Hieronder gaan we op de afzonderlijke voorstellen in, waarbij zoveel mogelijk dezelfde volgorde wordt
aangehouden als in het Vervoerplan.
Trein Tiel – Elst – Arnhem(/Nijmegen)
Het is verheugend dat deze treinverbinding over het gehele traject blijft rijden en dat de halfuurdienst
naar/van Arnhem op ma t/m vr zelfs wordt uitgebreid. Ook de verbeterde aansluitingen in Elst op de
treinen naar/van Nijmegen zullen ertoe kunnen bijdragen dat het aantal reizigers groeit. Daarnaast
hopen we dat er een oplossing komt voor de extra uit- en incheck voor de reizigers naar/van
Nijmegen.
Doordat de treindienst tussen Tiel en Arnhem zich moet schikken naar de beschikbare “treinpaden” op
het zeer drukke traject Arnhem – Nijmegen, is een verschuiving van de huidige vertrektijden
onvermijdelijk, met als gevolg dat de huidige aansluitingen in Kesteren slechter worden en het
visgraatmodel daar deels verloren gaat.

Lijnen 44/45 en 844
De vertrektijden op deze lijnen zijn, vanwege de wijziging in de treintijden, drastisch aangepast.
Aansluitingen in Kesteren zijn erg krap (of erg lang; 27 minuten voor lijn 44), evenals de aansluiting
vanuit lijn 44 bij station Tiel (Noordzijde). Vanwege de vele vertragingen bij Rhenen (brug) zijn deze
aansluitingen naar onze mening niet erg robuust. De keertijden (hersteltijden) van deze lijnen binnen
de dienstregeling zijn zeer kort, waardoor vertragingen niet kunnen worden weggewerkt. De bussluis
in Kesteren werkt als een onneembare drempel voor de kleinere bussen die veelal op lijn 44 worden
ingezet.
Advies: In eerste instantie vindt het ROCOV dat de bussluis in Kesteren aangepast moet worden,
zodat deze door alle bustypen gepasseerd kan worden. Is aanpassing op korte termijn niet mogelijk
dan stelt het ROCOV voor de lijnen 44 en 45 een “ongebruikelijke” maatregel voor, nl. splitsen in
Kesteren. Met deze splitsing worden gevolgen van vertragingen beperkt. Een ander voordeel is dat
tussen Tiel en Kesteren materieel ingezet kan worden dat past bij het aantal reizigers; tussen
Kesteren en Wageningen kan dan altijd een grote bus worden ingezet. De kleinere bus tussen Tiel en
Kesteren is verder wellicht beter in staat om het traject sneller af te leggen waardoor meer robuustheid
ontstaat.
Het ROCOV is het met Arriva eens dat de halteaccommodatie bij station Kesteren zowel kwalitatief
als fysiek onvoldoende is en snel verbetering behoeft.
Het instellen van een Vlinderbus op lijn 44 tijdens stille momenten acht het ROCOV een goed
alternatief. Zoals in de tekst omschreven lijkt het echter alsof deze bus alleen vanuit Tiel naar
Kesteren rijdt en niet omgekeerd. Op zondagen wilt u de Vlinderbus inzetten vanaf 14:00 uur. Gelet op
de koopzondagen in Tiel vindt het ROCOV dat te laat.
Advies: maak ook van station Kesteren een gegarandeerd vertrekpunt naar Tiel en start vaste ritten
op lijn 44 op zondag, vanwege koopzondagen in Tiel, al vanaf 12:00 uur op.
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Lijn 43 en 543
De huidige lijn 43 wilt u opheffen. In Tiel en Geldermalsen nemen uitlopers van de lijnen 46, resp. 47
de lokale trajecten over. Tussen Tiel Passewaaij en Geldermalsen Poppenbouwing vervalt de lijn.
Wadenoijen zou bediend moeten worden door buurtbus lijn 248. Het ROCOV is niet gelukkig met het
schrappen van deze lijn:
 De trein is geen goed alternatief voor het reizen naar de centra en tussenliggende
bestemmingen van beide plaatsen, zowel qua reisduur als tarief. Voorbeeld:
Een reis tussen Geldermalsen Zorgcentrum en Tiel Batouwe.
Eerst met bus 260 naar station in Geldermalsen; dan trein naar Tiel en daar met (buurt)bus
248 naar Batouwe
Kosten: € 5,34 en een reistijd van 47 minuten (waarvan 18 minuten lopen).
Bus 43 rijdt (nu nog) rechtstreeks. Kosten: € 2,56 en een reistijd van 22 minuten.
Het is duidelijk dat je dan bus 43 neemt.
 Ervaringen elders wijzen uit dat uitlopers, zoals de lokale trajecten van de lijnen 46 en 47
straks, minder reizigers trekken dan doorgaande lijnen. Hiermee dreigt het gevaar van
opheffing van deze “doodlopende eindjes”;
 In Geldermalsen sluit lijn 47 vanuit Poppenbouwing niet goed aan op de treinen naar Tiel,
waardoor de reisduur veel langer wordt dan per rechtstreekse bus;
 Wadenoijen verliest de rechtstreekse verbinding met Geldermalsen;
 Het omrijden van buurtbus lijn 248 dupeert alle reizigers tussen Tiel en Ophemert e.v. door
een langere reisduur.
Lijn 543 richt zich vooral op de Werkplaats Geldermalsen en ziet het ROCOV niet als alternatief voor
de huidige lijn 43.
Advies: handhaving van lijn 43 gedurende de brede spits en aanbieden van de overige ritten als
Vlinderbus. Hiermee worden de huidige spitsreizigers ontzien en lege bussen grotendeels voorkomen.

Lijnen 46 en 146
Arriva stelt voor de huidige lijn 46 te splitsen in Culemborg. Het ROCOV is het hiermee eens. Wel is
het aangegeven rijschema erg krap, waardoor vertragingen moeilijk zijn in te lopen (geen hersteltijden
bij de eindpunten). De aansluiting van de treinen uit Arnhem en Utrecht op het lokale traject in Tiel
naar Passewaaij vindt het ROCOV te krap. Ook de onderlinge overstap tussen de lijnen 46 en 146 in
Culemborg is zeker niet robuust (0 minuten).
Zie ook opmerkingen over deze lijn bij lijn 43.
Advies: akkoord met de splitsing van deze lijn. Onderzoeken of lijn 146 in Vianen gekoppeld kan
worden aan een lijn naar Utrecht, zodat meer ruimte in de dienstregeling ontstaat waarmee de
aansluiting in Culemborg robuuster kan worden.

Lijn 47
Deze lijn heeft ook te maken met een krap rijschema, waardoor vertragingen niet zijn in te halen en
aansluitingen in de praktijk niet robuust zullen blijken te zijn. Dit geldt voor de aansluitingen op de trein
in zowel Gorinchem als in Geldermalsen (overstaptijden tussen 4 en 6 minuten; deze zijn zeker in
Geldermalsen te krap, vanwege de lange looptijden).
Zie ook opmerkingen over deze lijn bij lijn 43.
Advies: maak de aansluitingen in Geldermalsen robuuster.

Lijn 248
Deze lijn moet de bediening van Wadenoijen gaan overnemen indien lijn 43 vervalt. De reisduur
tussen Tiel en Ophemert e.v. neemt hierdoor wel met 5 minuten toe. Hierdoor krijgt ook deze lijn een
krap rijschema en veel van de huidige gebruikers worden met extra reistijd geconfronteerd. Nog niet
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duidelijk is of de Buurtbusvereniging Waalzicht het met deze aanpassing eens is. Bestaat er een
mogelijkheid dat zij niet akkoord gaan? Welke maatregel gaat Arriva dan treffen voor Wadenoijen?
Voorlopig advies: Om een goed advies te kunnen geven wil het ROCOV eerst meer inzicht
verkrijgen in het functioneren van bel- en/of Vlinderbussen. Vooralsnog is het ROCOV geen
voorstander van het omleggen van lijn 248 via Wadenoijen. Mogelijk zou een belbusvoorziening à la
lijn 244 of een Vlinderbus een alternatief voor Wadenoijen kunnen zijn.

Lijnen 49, 849 en 267/268
Het ROCOV gaat akkoord met de verlegging van de route van lijn 49 naar Kerkdriel. Het in het
Vervoerplan aangegeven middagpatroon is waarschijnlijk niet juist (vertrektijden uit Kerkdriel en
Zaltbommel moeten 10 minuten later zijn).
Ook op deze verbinding introduceert Arriva het Vlinderprincipe: lijn 849. Het ROCOV gaat daarmee
akkoord. Dat geldt ook voor de extra ritten op de lijnen 267 en 268. Wel wil het ROCOV meer
duidelijkheid tot waar lijn 849 gaat rijden.

Lijnen 166 en 666
Het ROCOV gaar akkoord met de voorstellen voor de lijnen 166 en 666.

Lijn 42
Het ROCOV is verheugd over het blijven rijden van deze lijn tussen Tiel en Druten. De
frequentieverlaging tijdens de dalperioden is pijnlijk, maar door het minder belangrijk worden van deze
lijn voor de verbinding tussen Tiel en Nijmegen (verschuiving naar trein) acceptabel. Arriva stelt geen
koppeling aan lijn 85 voor.
Advies: voor doorgaande reizigers tussen Tiel en plaatsen als Afferden, Deest, Winssen en
Beuningen is het ROCOV voorstander van een blijvende koppeling met lijn 85. Tijdens de spitsuren
blijven rijden via Medel en niet via de vertragingsgevoelige route over de A15. Door dan te rijden als
lijn 142 zouden op Medel en Kellen in Tiel ook haltes kunnen worden aangedaan.

Lijnen 165 en 665
Lijn 165 ziet Arriva als een van de basislijnen voor het Rivierengebied. Vanwege doorgaande reizigers
wenst Arriva deze lijn te koppelen aan een van de Brenglijnen tussen Druten en Nijmegen. Door
betere afstemming tussen de lijnen 165 en 665 wil Arriva de frequentie tussen Kerkdriel en Den Bosch
tijdens de ochtendspits tot een strakke 10-minutendienst omvormen.
Advies: Het ROCOV gaat akkoord met de voorstellen voor deze lijnen. Vanuit vervoerkundig
perspectief is het ROCOV voorstander van een koppeling tussen de lijnen 165 en 89 (sneldienst
Druten – Nijmegen) op momenten dat lijn 89 ook rijdt. Tijdens de dagen en tijden dat lijn 89 niet rijdt,
zullen de reizigers in Druten moeten overstappen (zoals nu ook al het geval is).

Lijn 265
Deze buurtbuslijn draait slecht. De Buurtbusvereniging heeft zelfs besloten niet meer tijdens de spits
te rijden vanwege een tekort aan vrijwillige chauffeurs. De lijn gaat mogelijk concurrentie ondervinden
van het project van Stichting Leefbaarheid Alphen.
Advies: Het ROCOV adviseert om de Buurtbusvereniging en Stichting Leefbaarheid Alphen tot elkaar
te brengen en te onderzoeken of een gemeenschappelijk alternatief (samenwerkingsproject) mogelijk
is. Als alternatief kan Arriva voor deze dunbevolkte streek eventueel een Vlinderproject opzetten.
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Schoollijnen
Hierover heeft het ROCOV geen opmerkingen met één uitzondering: in hoeverre sluit lijn 166 in Well
aan op schoollijn 669 naar Zaltbommel?

Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen / wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.

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

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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