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Geachte heer Heister,
In deze brief geeft het ROCOV Gelderland – Stadsregio advies over het Vervoerplan van Breng 2013.
Allereerst vindt u onze algemene opmerkingen. Hierna volden opmerkingen op lijnniveau.
Algemene opmerkingen
In tegenstelling tot hetgeen in de offerte voor de aanbesteding was gevraagd, gaan de dienstregeling
en de routes in de regio drastisch veranderen.
Het ROCOV is in grote lijnen tevreden met de wijzigingen die u voorstelt ten opzichte van de huidige
situatie. Het ROCOV is van mening dat de door u voorgestelde wijzigingen bij zullen dragen aan een
beter openbaar vervoer in onze stadsregio.
Naar onze indruk is er in het door u voorgestelde vervoerplan een redelijke balans gevonden die op
een aantal punten wel nog wat gewijzigd zou moeten worden. Op een aantal punten heeft het ROCOV
namelijk haar bedenkingen en zou u dan ook willen voorstellen om over te gaan tot een aantal
wijzigingen.
Door de invoering van het kilometertarief in onze regio moet het ROCOV een afweging maken tussen
een goede ontsluiting van de diverse plaatsen en wijken enerzijds en een strakke/snelle lijnvoering
anderzijds.
Adviezen op lijnniveau
Hieronder volgen onze adviezen op individueel lijnniveau.
Lijn 4/20
Lijn 4 in Arnhem gaat als compensatie van lijn 20 rijden, alleen ontsluit deze lijn niet de wijk Elderveld.
Als gevolg hiervan vervalt voor de doelgroep van deze lijn (nu servicelijn samen met lijn 21) de
overstaploze verbinding met het zwembad De Koppel. Deze verbinding wordt nu door de doelgroep
veel gebruikt. Het zou wat het ROCOV betreft een oplossing kunnen zijn om de frequentie van de
drukkere stadslijnen wat te verminderen en deze DRU’s dan in te zetten om met lijn 4 een lus te rijden

1

door Elderveld, waardoor de verbinding weer hersteld wordt, en het service karakter van de lijn
behouden blijft. Wel moet dan in de rijtijd van deze lijn rekening gehouden worden met de doelgroep
van de servicelijn.
Het ROCOV heeft van u begrepen dat naar deze opzet onderzoek wordt gedaan. Het ROCOV wacht
de uitkomsten van dit onderzoek met veel belangstelling af.
Ontsluiting centrum Arnhem
Een punt van aandacht voor het ROCOV is de verbinding van de zuidzijde van het Arnhemse centrum
rondom de markt. Dit deel van het centrum wordt naar mening van het ROCOV onvoldoende
ontsloten met het OV. De lijnen 8, 43 en 61 bedienen dit deel van de stad, maar door de routering zijn
de loopafstanden voor de gebruikers van de lijnen wel erg groot ten opzichte van de markt.
Spitslijn Arnhem – Ede
Het ROCOV adviseert u om te onderzoeken met Syntus en de beide opdrachtgevers, of draagvlak
bestaat voor een directe (spits)verbinding tussen Arnhem en Ede via Heelsum en Bennekom over de
N782. Dit zou een welkome aanvulling zijn voor veel reizigers uit deze omgeving.
Ontsluiting Visveld
In Nijmegen moet er voldoende aandacht zijn voor de ontsluiting van de gehele wijk Visveld, ook
wanneer dit stuit op weerstand van sommige bewoners. Ook moeten de voorzieningen zoals
poliklinieken enz. bereikbaar zijn met de bus.
We dringen er op aan zoveel mogelijk busverbindingen via de Burchtstraat te laten rijden, omdat
daardoor het centrum van Nijmegen het beste te bereiken is.
Lijn 331
Lijn 331 Hermes werkt toe naar een tweede frequente en snelle buslijn tussen Arnhem en Nijmegen.
Zodra de infrastructuur op peil is voor een snelle doorstroming zal die lijn lijn 331 gaan heten. Het
ROCOV adviseert dat u bij betrokken gemeenten aandringt op spoedige realisatie van de knelpunten.
Het ROCOV adviseert dat de vertrektijden op stille uren van deze lijn afgestemd zullen zijn op de
overstapmomenten op Nijmegen Centraal. Op die uren biedt deze lijn geen verbinding tussen station
Presikhaaf en de HAN aldaar, dus hoeven de vertrektijden daar niet op gericht te zijn.
Lijn 2
Er is nu een halte die half op de Udasingel ligt en half op de Turennesingel. Zo weet de reiziger niet
waar opgestapt moet worden als hij, of zij terug wil. Het ROCOV adviseert om de halte bij de Ster
tweezijdig te maken.
Lijn 15
Eén van de takken van deze lijn zal naar het Afrikamuseum gaan. De verwachting is dat deze tak niet
veel reizigers op zal leveren. Het ROCOV ziet vooralsnog weinig meerwaarde in deze aftakking. Het
ROCOV doet de suggestie dat de ritten van deze aftakking kunnen worden gereden door kleine
busjes. Indien deze bussen voldoende capaciteit bieden, suggereren we te overleggen met de
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buurtbusvereniging of zij naar het Afrikamuseum willen rijden (het wordt misschien hun eerste
stadslijn) en een lijnnummer te zoeken in de serie 500.
Lijn 85
Deze lijn kan niet meer over Kanaalweg rijden vanwege de oprit van een nieuwe stadsbrug, en zal
daarom via de Waterstraat rijden. Hierdoor krijgt deze lange lijn een extra omweg in Nijmegen.
Het ROCOV adviseert u nieuwe opritten vanaf de Weurtseweg op weg naar de sluizen te overwegen
en de eigenaar van de weg daarop aan te spreken. Wij adviseren u te overleggen met de
wegbeheerder om te komen tot verbreding van de fietsopritten. Het voordeel is dat de bussen van
deze lijn dan geen last zullen hebben van eventuele congestie door de stadsbrug op het Energieplein.
Lijn 5 kan misschien in dat voordeel delen.
Als bovenstaande mogelijkheid niet gerealiseerd kan worden, dan adviseren we u te overleggen met
de gemeente over gebruik van de Voorstadslaan. De drempel bij de Marialaan dient dan verwijderd te
worden. Een doorsteek van de Marialaan naar de Voorstadslaan lijkt mogelijk zonder de rotonde
tussen Marialaan en Industrieweg te hoeven verbouwen.
Avondbediening Heijendaal
Tijdens de vergaderingen waarin deze adviesaanvraag is behandeld, is aan Hermes de vraag gesteld
hoe groot het gebruik van lijn 10 in de avonduren is. De avondbediening is er vanaf december 2011
om zo een kwartiersverbinding tussen CS en Heyendaal vv te realiseren. Deze verbinding is er niet
omdat de capaciteit dan te klein is, maar omdat de buslijnen die er rijden niet netjes over het uur zijn
verdeeld. Omdat er zoveel gaat veranderen in onder andere de bediening van Heyendaal kan het zijn
dat deze verdeling over het uur wel goed is, in dat geval zou lijn 10 in de avond kunnen verdwijnen. Of
dit ook zo zal zijn wordt momenteel door Hermes uitgezocht.
Het ROCOV adviseert pas op dit punt nadat de toezegde antwoorden van Hermes tot ons zijn
gekomen.
Lijn 300/325
In uw ververplan is opgenomen om de lijnen 300 en 325 samen te voegen tot één lijn. Het ROCOV
adviseert negatief over dit voorstel, waarover wij u al eerder hebben geadviseerd door onze brief met
kenmerk RGS281.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,
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G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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