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Geachte leden van het ROCOV,
Met deze brief vragen wij uw advies over de voorgenomen wijzigingen in de nieuwe
dienstregeling Regio Arnhem – Nijmegen. Deze gaat in op 11 december 2016.
De voorstellen zijn inmiddels 2x besproken met het ROCOV cq. de werkgroep Infra, Netwerken
en Dienstregelingen. In een eerste vergadering op 21 april was er te weinig tijd om inhoudelijk in
e
te gaan op elk van de voorstellen. Daarom is een 2 overleg gehouden op 31 mei waarin BRENG
de voorstellen stuk voor stuk besproken heeft met de werkgroep. Waarbij BRENG zowel de
plannen als onderbouwende stukken heeft uitgereikt.
Van dit overleg is een verslag opgemaakt dat in uw bezit is.
Naast het overleg met het ROCOV heeft het zg. corridoroverleg met alle gemeenten plaats
gevonden. De stadsregio is door BRENG onderverdeeld in 6 samenhangende regio’s tw.
1. Arnhem
2. Liemers (Doesburg + Duiven + Montferland + Rijnwaarden + Westervoort + Zevenaar)
3. Middengebied (Lingewaard + Overbetuwe)
4. Nijmegen
5. Veluwezoom (Renkum + Rheden + Rozendaal + Wageningen)
6. Zuidwaal (Beuningen + Druten + Gennep + Grave + Groesbeek + Heumen + Mook en Middelaar + Wijchen)
Met elk van de regio’s bespreken we de dr-voorstellen inhoudelijk in 3 rondes. De eerste ronde is
gehouden in maart. Gemeenten hebben daarbij gereageerd op voorstellen en aanvullingen en
suggesties gedaan. Deze zijn in de voorstellen verwerkt. Het vervolg vindt plaats onder
auspiciën van de provincie Gelderland in de vorm van een zg. operationeel ontwikkelteam.
Hiervoor zijn inmiddels afspraken gepland. De provincie heeft in overleg met gemeenten,
ROCOV en BRENG aangegeven nog geen enkele beslissing genomen te hebben inzake dr
2017.
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Met de hieronder beschreven wijzigingen daalt het voorzieningenniveau met ca. 40.000
dienstregelinguren (dru). Dienstregeling 2016 omvat op dit moment ca. 875.000 dru. De
voorstellen voorzien per saldo dus in een daling van ca. 4,5%.
Tegelijkertijd wil BRENG graag investeren in BRENG Flex om invulling te geven aan de flexnet
gedachte zoals deze is verwoord in de OV-Visie van de provincie Gelderland. In het overleg van
31 maart jl. heeft BRENG haar plannen voor BRENG-Flex uiteengezet voor de aanwezigen van
het ROCOV. Wij bespreken op korte termijn de business case met de provincie. Met het ROCOV
wordt nog gesproken over tariefstelling in juli. De definitieve aanvraag bij de provincie volgt dan
in juli/augustus.
De voorstellen waarvoor wij uw advies vragen:

SAN Noord

Vakantiedienstregeling
a. Invoering (hoog)zomerdienstregeling – voor dit jaar uiteindelijk goedgekeurd door provincie
Gelderland. Deze willen we ook in komende jaren doorvoeren, bij voorkeur voor een periode
van 8 weken (meer duidelijkheid richting reiziger). Wij gaan de (hoog)zomerdienstregeling
van dit jaar evalueren. Het ROCOV wordt bij deze evaluatie betrokken. Dit leidt mogelijk tot
aanpassingen. Daarna vragen wij u om een separaat advies voor de zomerdienstregeling
2017.
b. Voorstel om op de dag na Hemelvaart een vakantiedienstregeling te rijden. Dit willen we wel
nadrukkelijk afstemmen met omliggende vervoerders om te voorkomen dat lijnen die
gezamenlijk geëxploiteerd worden (bijv. lijn 99 Arriva-BRENG) een verschillende
vakantieperiode kennen.

Trolleylijnen Arnhem algemeen
a. Van alle trolleylijnen worden de rijtijden tussen Arnhem CS en de eerste omliggende haltes
aangepast obv. de ervaringen in het afgelopen jaar.
A008 Arnhem CS – Velp, Ziekenhuis
a. Routewijziging – in Arnhem, Centrum Zuid niet meer via de Oranjewachtstraat maar via de
(vernieuwde) Turfstraat.
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A010 CS – Papendal
a. Haltenaamgeving – Papendal wijzigt in Vitesse Papendal

A011 't Duifje - WKC Kronenburg – Station Arnhem Zuid
a. Bestaande lijn 11 wordt doorgetrokken naar Station Arnhem Zuid zodat reizigers met
voormalige lijn 53 (dan 56) via overstap van/naar lijn 11 bestemmingen in Arnhem Zuid
kunnen bereiken.
b. Lijn 11 gaat ook op zaterdag overdag rijden zodat reizigers vanuit Heteren en Driel ook dan
WKC Kronenburg en andere haltes in Arnhem Zuid kunnen bereiken.
A012 Arnhem CS – IJsseloord
a. Routewijziging – in Arnhem, Centrum Zuid niet meer via de Oranjewachtstraat maar via de
(vernieuwde) Turfstraat.
A014 Arnhem – Nijmegen
a. Voorstel om 4x pu richting Brakkenstein terug te brengen naar 2x pu en om de aldus
bespaarde bus extra in te zetten op lijn 10.
• Het streven is lijn 4 Aldenhof voor dr 2018 overbodig te maken met een doorsteek
tussen Aldenhof en Meijhorst zodat lijn 331 (ten dele) door Aldenhof kan rijden. Lijn 4
kan dan herzien worden tot een verbinding CS – Hazenkamp – Brakkenstein – (ev.
Sionsweg) die 2x pu zou rijden. Al dan niet als lokaal trajekt van streeklijn 14. Dit
voorstel gaat zeker niet lukken voor dec 2016.
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•

In de aanloop tot zo’n herziening wil BRENG dus per december 2016 de verdichtingen
tussen CS en Brakkenstein (ma-za overdag van 2x naar 4x pu) opheffen en het
materieel inzetten voor extra ritten op lijn 10. Dit vanuit het gegeven dat het aantal
reizigers uit Brakkenstein marginaal is.

A029 Arnhem – Doetinchem
a. Voorstel tot opheffing trajekt Arnhem – Doesburg op zaterdag. Het passagiersaantal is zeer
laag. Alternatief voorhanden in de vorm van lijn 27 in uurdienst (voor de kern Doesburg) of
lijn 43/trein (voor de kern Rheden).

A035 Zetten – Elst – Bemmel
a. Routewijziging door nieuwe stationsomgeving Elst.

A036 Arnhem – Heteren
a. Integratie met lijn 53 tot nieuwe lijn. Zie lijn 56
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A043 Apeldoorn – Arnhem
a. Routewijziging – in Arnhem niet meer via de Oranjewachtstraat maar via de (vernieuwde)
Turfstraat. Zie voor tekening lijn A008.
A053 Wageningen - Arnhem, WKC Kronenburg
a. Integratie met lijn 36 tot nieuwe lijn. Zie lijn 56
A056 Wageningen – Arnhem
a. Nieuwe lijn waarin de bestaande lijnen 36 en 53 geïntegreerd zijn tot één nieuwe lijn. Door
de combinatie van beide lijnen tot één lijn worden bussen en dru bespaard. In een latere
fase (na 2017) kan nut en noodzaak van het trajektdeel Wageningen – Renkum – Heteren
worden bekeken. Ook willen BRENG en provincie op termijn toewerken naar een centrale
halte Heteren (vergelijkbaar met de bushalte Giesbeek, Zwalmstraat).

A063 Duiven - Arnhem Zuid
a. Voorstel tot volledige opheffing.
• Gegeven de 90% bezettingswaarden heroverwegen.

A064 Zevenaar - Doesburg
a. Voorstel tot opheffing cq. omzetting naar bijvoorbeeld buurtbus.
• Dit trajekt loopt op dit moment iom. betrokken gemeenten, de buurtbusvereniging
Rijnwaarden 560 + 566, de provincie en BRENG.
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A070 scholierenlijn Giesbeek – Rozendaal + A071 scholierenlijn Eerbeek – Rozendaal
a. In overleg met het Rhedens en met toestemming van de provincie Gelderland wordt de
bedieningsperiode van beide lijnen verlengd van de 1e schooldag in oktober t/m de laatste
schooldag in maart.
• Op dit moment rijden beide lijnen tussen oktober en voorjaarsvakantie.
A074 Velp Zuid - Bemmel
a. Voorstel tot volledige opheffing.

A300 Arnhem - Nijmegen Heyendaal
a. Er ligt nog een verzoek vanuit de chauffeurs om bij beide haltes Station Lent te halteren.

SAN Zuid

X002 Maartenskliniek - CS - Lindenholt West
a. In Lindenholt de route wijzigen?
• Luslijn linksom door Lindenholt Oost en West?
• Verlenging van Meeuwse Acker naar Poort Neerbosch?
• Handhaving huidige route?

X003 Oosterhout Dorp – CS – Afrikamuseum
a. Voorstel tot volledige opheffing in Oosterhout Dorp (onder verwijzing naar de halte
Jonagoldstraat of halte Stationsstraat op lijn 331).
• Wel ligt er een suggestie voor een buurtbus. Is in overleg met gemeente en dorpsraad.
b. Een ludieke oplossing om het Afrika Museum is ter bespreking met het museum.
• Afspraak met Afrika Museum is gepland.
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X009 Nijmegen – Grave
a. Voorstel om een snellere route te volgen tussen Heyendaal en CS (via Spoorkuil).

X012 Druten - Nijmegen
a. Uitbreiding in ochtendspits tot 4x pu, eventueel ook ’s middags van 2x naar 4x pu.
• Tevens het voorstel om lijn 12 samen met lijn 85/89 om de 7,5 minuten uit Druten te
laten vertrekken.
⊃ Zie ook lijn 89 irt. Arriva verkenning lijn 165.

X013 – X015 Lent - Nijmegen CS – Wijchen
•

Wijchen is met trein (4x pu) en bus (4x pu) volstrekt overbediend. Wij handhaven ons
voorstel voor samenvoeging lijn 13 en 15. Op korte termijn is er geen alternatief, dit is
gebleken uit de sessies met ROCOV en gemeente. Wij stellen daarom voor de
overbediening per december 2016 te wijzigen in een passend vervoeraanbod voor
Wijchen conform onderstaand voorstel.
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b. Routewijziging - beide lijnen rijden vanaf CWZ niet meer via de Slotemaker de Bruïneweg
naar Heyendaal maar via de S100/Grootstalselaan. Dit op nadrukkelijk verzoek van de
gemeente Nijmegen naar aanleiding van overleg met bewoners SdB-weg.
c. Routewijziging – in Lent wordt de Laauwikstraat verlaten ten gunste van de nieuwe,
doorgetrokken, Turennesingel.
d. Wens – gemeente Wijchen om beide lijnen in tijd aan elkaar te knopen op halte Wijchen,
Kraaijenberg. Is afhankelijk van realisatie wachthalte op Lent, Thermion.
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X057 Kranenburg – Nijmegen
a. Voorstel tot opheffing. Dit voorstel is opgenomen in de studie die NIAG, BRENG, Euregio en
provincie Gelderland verrichten inzake de wens van het NIAG om lijn 58 eventueel naar
Heyendaal door te laten rijden.
• Wat NIAG betreft zijn er twee opties denkbaar voor lijn 58 (mits er voldoende animo is
en onder voorwaarde van financiering aan Duitse zijde).
⊃ Lijn 58 door naar Heyendaal in huidige frequentie, 1x pu waarbij NIAG geen
opbrengsten krijgt over het verlengde trajekt.
⊃ Lijn 58 door naar Heyendaal in verhoogde frequentie, 2x pu (in spits), waarbij NIAG
wel de opbrengsten krijgt en BRENG lijn 57 schrapt.
b. Routewijziging in Kranenburg – de route zoals deze in OV9292 zit en de werkelijke route
sporen niet meer met elkaar. In onderstaande afbeelding is de enig juiste route
weergegeven. Dat betekent tevens dat begin- en eindhalte wijzigt van Mitte naar
Bürgermeisteramt.

X083 Nijmegen - Gennep – Venlo
a. Verzoek van Arriva Limburg om de gehele dienstregeling ruwweg 15’op te schuiven ligt op
dit moment ter beoordeling bij BRENG (in de vorm van een concept dr).
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X089 Druten – Nijmegen
a. Doortrekken van de korte lokale ritjes CS - Blécourtstraat naar Poort Neerbosch. Keren kan
dan via de halte Poort Neerbosch op de IJpenbroekweg.
• Dat betekent tevens dat de haltes Poort Neerbosch op de IJpenbroekweg en op de
Neerbosscheweg een verschillende naam moeten krijgen omdat deze korte ritjes bij
beide haltes stoppen. Voorstel is als volgt:
⊃ Poort Neerbosch op IJpenbroekweg wordt Poort Neerbosch Zuid
⊃ Poort Neerbosch op Neerbosscheweg wordt Poort Neerbosch Oost
X099 Uden – Grave - Nijmegen
a. Arriva is nog bezig met het strekken van de route rondom Zeeland. Wordt niet doorgevoerd
per december 2016.
Niteliners
a. Voorstel tot opheffing. Weliswaar draaien de meeste Niteliners niet slecht in termen van
reizigersaantallen maar sociale veiligheid en reizigersopbrengsten kunnen uitsluitend worden
gegarandeerd door extra inzet van medewerkers service en veiligheid waardoor het product
per saldo onevenredig duur uitpakt.
b. In geval opheffing niet of gedeeltelijk doorgaat: voorstel om alle Niteliners een ander extern
lijnnummer te geven. Op dit moment hebben de Niteliners allemaal een combinatie van letter
en nummer. Een deel van de bussen kan echter geen letter filmen waardoor het lijnnummer
niet goed op de rol komt. Daarom het voorstel om alle niteliners als volgt om te nummeren:
lijn_int
A830
A831
A833
A843
A852
A853
A862
X810
X830
X831
X833
X880
X883
X885
X899

lijn_ext
oud
N30
N31
N33
N43
N52
N53
N62
N10
N30
N31
N33
N80
N83
N85
N99

lijn_ext
nieuw
830
831
833
843
852
853
862
810
830
831
833
880
883
885
899

niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner
niteliner

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Arnhem – Huissen – Bemmel - Nijmegen
Arnhem - Elst - Nijmegen
Arnhem - Bemmel
Arnhem - Doesburg
Arnhem - Wageningen
Arnhem - Zetten
Arnhem - Duiven
Nijmegen CS - Lindenholt
Nijmegen - Bemmel - Huissen - Arnhem
Nijmegen - Elst - Arnhem
Nijmegen - Lent - Gendt - Haalderen - Huissen
Nijmegen - Ooij - Millingen
Nijmegen - Groesbeek
Nijmegen - Druten
Nijmegen - Grave
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Tot slot wijzen wij erop dat als gevolg van rijtijdmetingen de tijden van diverse buslijnen licht
verschoven kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,
Hermes Groep NV

Wim Lieven
Vervoerkundige

