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Geachte heer Nekkers,
Op 15 mei jongstleden hebt u in de plenaire vergadering van ROCOV Gelderland – Stadsregio de
plannen gepresenteerd voor de ingebruikname van de busbaan op de campus van Wageningen.
Hierbij hebt u uitgelegd welke gevolgen deze ingebruikname heeft voor de dienstregeling.
Het ROCOV onderschrijft de hoofdlijnen van uw plan. Wel heeft het ROCOV een aantal
aandachtspunten:
• De huidige route van lijn 88 heeft als werknaam lijn 86. Dit is een ongelukkige keuze
aangezien lijn 86 tot december 2012 reed tussen Ede en Arnhem via onder andere Bennekom
en Wageningen. Om verwarring bij reizigers te voorkomen adviseren wij een lijnnummer te
kiezen die afwijkt van lijnnummers die kortgeleden in de regio nog voorkwamen of net buiten
de regio voorkomen. Betere keuzes zouden bijvoorbeeld nummer 84 of 90 kunnen zijn.
• De route van de huidige lijn 88 gaat over de nieuwe busbaan en dus niet langer over het
oostelijk deel van de Nijenoord Allee. De route met werknaam lijn 86 gaat de ‘oude’ route
rijden. Om verwarring en onduidelijkheid onder reizigers te voorkomen adviseren wij dit zeer
duidelijk naar hen te communiceren. Het verschil (en de overeenkomst) tussen lijn 88 en
werknaam lijn 86 moet voor zowel de regelmatige als de incidentele reiziger helder zijn.
• Ook is er gesproken over het tijdelijk verplaatsen van de eindhalte van lijn 88/86 bij station
Ede-Wageningen van de zuid- naar de noordzijde in verband met de verbouwing van het
station. Het ROCOV adviseert deze tijdelijke verplaatsing niet door te voeren en de uitrit ook
de inrit te laten worden. Verplaatsing kan betekenen dat voor sommige passagiers sprake is
van een iets langere reistijd. Daarnaast heeft u als vervoerder hogere kosten. Bovendien is er
op station Ede-Wageningen nu een duidelijke scheiding tussen reizigers die naar Wageningen
moeten (een relatief grote groep) en al snel met lijn 88 gaan en de overige groep reizigers, die
veel kleiner is. Het mixen van deze twee, ook wat betreft persoonlijke kenmerken
verschillende groepen zal leiden tot verwarring onder passagiers. Een duidelijke routering op
het station met onderscheid tussen lijn 88 en de overige lijnen in de huidige situatie kan
daarentegen juist onduidelijkheid wegnemen.
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Advies
Wij adviseren positief om de voorgestelde plannen voor de nieuwe busbaan in Wageningen door te
voeren. Wel hopen wij dat u de door ons aangedragen aandachtspunten mee wilt nemen in de
uitvoering van de plannen.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie binnen vier weken na dagtekening van deze brief.
Mocht u naar aanleiding van de inhoud van dit advies nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter

2

