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Betreft: Gewenste aanpassingen dienstregeling Breng 2016

Arnhem, 27 oktober 2015

Geachte heer Lieven,
Het ROCOV Gelderland heeft al eerder advies gegeven over de dienstregeling 2016 (kenmerk:
RGS462). Mede gelet op de informatie die het ROCOV na het verstrekken van het advies bereikte dat
enkele bezuinigingen konden worden teruggedraaid, komt het ROCOV terug op enkele reacties van
Hermes over het ROCOV-advies (uw kenmerk: 1542/3-WL).

Arnhem
Lijn 4 - Arnhem CS - Station Arnhem Zuid
Het ROCOV wil graag een kwartierdienst door Malburgen West naar Arnhem CS.
Lijn 8 en 9 - Velp Zuid – Arnhem CS – Schaarsbergen
Vanuit Arnhem Zuid kan men door het wegvallen van lijn 8 straks niet meer naar de Markt in Arnhem.
Een alternatief daarvoor kan lijn 14 zijn. Bij het Airborneplein kan deze lijn afbuigen naar de Markt
(markt) en de zuidelijke centrumroute volgen.
Lijn 34 - Bemmel – Elst + lijn 35 - Zetten – Elst
Kan op deze lijnen in het weekeinde een minibus gaan rijden?
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Lijn 63 – Duiven – Arnhem Zuid
Voorstel Hermes: om niet te rijden tijdens schoolvakanties.
Advies ROCOV: de reizigersdaling in de vakanties is te gering om opheffing te rechtvaardigen.
Reactie Hermes: Er zijn inderdaad lijnen die een nog sterkere daling in de vakanties vertonen. Daar
staat tegenover dat er maar weinig corridors zijn waar zoveel alternatieven voorhanden zijn. Wij willen
dan ook vasthouden aan dit voorstel.
Reactie ROCOV daarop: Dan dient er een goede aansluiting te zijn bij het station in Arnhem en
omrijden niet duurder.
Lijn 300 en 331, de HOV-lijnen.
De vraag moet beantwoord worden welke invloed frequentieverlaging heeft op het gedrag van de
reizigers die geheel vertrouwd zijn met en rekenen op de kwartierdienst. Pakt hij daarna maar weer de
auto?

Nijmegen
Lijn 7 - Nijmegen CS – Lindenholt Oost – Wijchen
Nu lijn 7 vervalt en lijn 11 blijft zoals nu, zou deze laatste lijn misschien ook door Lindenholt Oost
kunnen rijden?
Lijn 25 - Groesbeek – Heyendaal – Nijmegen CS
Voorstel Hermes: Lijn 25 wordt in de nieuwe dienstregeling opgeheven.
Advies ROCOV: akkoord, wel verzoek om overstapmogelijkheden tussen lijn 5 enerzijds en lijnen
van/naar Heyendaal (3/9) anderzijds te optimaliseren.
Reactie Hermes: In het overleg besproken en met HB matrices aangetoond dat deze lijn in hoofdzaak
fungeert als overloop op de relatie Groesbeek – Nijmegen Centrum/CS. Slechts een klein deel van de
reizigers gebruikt de lijn voor de relatie Groesbeek – Heyendaal. De overloopfunctie heeft niets te
maken met gebrek aan capaciteit op lijn 5. Maar meer met de (toevallige) beschikbaarheid van lijn 25
op het moment dat reizigers naar hun halte lopen. Het geringe aantal reizigers Groesbeek –
Heyendaal is voor ons reden om toch vast te houden aan het voorstel.
Reactie ROCOV daarop: De reactie van Hermes bevestigt juist het belang van een goede overstap
tussen lijn 5 en de lijnen 3 en 9.

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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