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1. Inleiding
In dit document worden een aantal concept wijzigingsvoorstellen behandeld voor Rivierenland voor ng tot
het lopende dienstregelingsjaar 2016. De wijzigingsvoorstellen zijn gebaseerd op de evaluatie van
dienstregeling 2016 die op 13 december 2015 is ingegaan. Onderstaand wordt per lijn aangegeven welke
eventuele wijzigingsvoorstellen er zijn. Als invoeringstermijn wordt april 2016 als streven beschouwd.
2. Lijn 43 Tiel - Geldermalsen
Rit 1005 van Tiel naar Geldermalsen gaat 5 minuten eerder rijden in verband met het verbeteren van
aansluitingen richting sociale werkplaats Lander. In het weekend worden de dienstregelingstijden iets
verschoven zodat het dienstregelingspatroon exact hetzelfde wordt als op werkdagen. Overigens rijdt lijn
43 in het weekend volledig als belbus.
3. Lijn 44 Tiel - Wageningen
In Kesteren wordt de route kleinschalig aangepast. In Kesteren wordt via de Hoofdstraat en
Stationsstraat gereden en niet meer via de Schenkhofstraat. Deze routewijziging is al als tijdelijke
wijziging ingevoerd en zal voortgezet worden als permanente routewijziging. De route wordt gereden op
advies van ons personeel.
Om beter in te spelen op het groeiende aantal reizigers van en naar de universiteit in Wageningen wordt,
op werkdagen in spitsperioden, lijn 44 verlengd van busstation Wageningen naar de universiteitscampus.
Op het universiteitscampus zal de halte Campus Forum worden aangedaan. In vakantieperioden is de
verlenging niet van toepassing. De verlenging van/naar de universiteit is nog onder voorbehoud in
verband met het concessie overschrijdende karakter waardoor goedkeuring van concessieverlener
Gelderland en concessiehouder Syntus vereist zijn.
Op het trajectgedeelte Wageningen - Kesteren wordt de dienstregeling gewijzigd om deze robuuster
uitvoerbaar te maken. Er zijn onder andere wijzigingen in de rijtijd om dienstregeling minder vatbaar te
maken voor vertragingen als gevolg van bijvoorbeeld oponthoud op de weg. Hierdoor denken we de
overstap bus trein in Kesteren meer betrouwbaar te maken.
Een ochtenddienstregeling wordt van toepassing op het deeltraject Tiel - Maurik - Kesteren voor de
eerste twee ritten op werkdagen, dit geldt voor beide richtingen. Concreet houdt dit in dat de bus 2
minuten eerder rijdt ten behoeve van het robuuster maken van de overstap op de trein in Tiel richting
Utrecht respectievelijk de overstap op de trein in Kesteren richting Arnhem.
Voor het overzicht is in de bijlage de concept dienstregeling lijn 44 voor werkdagen toegevoegd. Door de
gewijzigde dienstregeling opzet wordt lopen de bussen van lijn 44 in Wageningen op lijn 44 over, hierdoor
komt in principe geen midi materieel meer op lijn 45. Lijn 44/45 doet in Wageningen geen lokaal vervoer.

4. Lijn 45 Tiel - Wageningen
Om beter in te spelen op het groeiende aantal reizigers van en naar de universiteit in Wageningen wordt,
op werkdagen in spitsperioden, lijn 45 verlengd van busstation Wageningen naar de universiteitscampus.
Op het universiteitscampus zal de halte Campus Forum worden aangedaan. In vakantieperioden is de
verlenging niet van toepassing. De verlenging van/naar de universiteit is nog onder voorbehoud in
verband met het concessie overschrijdende karakter waardoor goedkeuring van concessieverlener
Gelderland en concessiehouder Syntus vereist zijn. Lijn 44/45 doet in Wageningen geen lokaal vervoer.
Op het trajectgedeelte Wageningen - Kesteren wordt de dienstregeling gewijzigd om deze robuuster
uitvoerbaar te maken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een dienstregeling voor de brede
spitsperiode en een dienstregeling voor de dalperiode.
Door de gewijzigde dienstregeling opzet wordt lopen de bussen van lijn 45 in Wageningen op lijn 45 over,
hierdoor komt in principe geen midi materieel meer op lijn 45.
In de brede spitsperiode rijdt lijn 45 identiek aan het dienstregelingspatroon van lijn 44 met een
treinaansluiting te Kesteren op de trein van en naar Tiel. In de dalperiode is er geen treinaansluiting van
lijn 45 mogelijk omdat de trein Kesteren – Tiel dan een uurdienst rijdt in plaats van een halfuurdienst. Lijn
45 rijdt dan tussen Wageningen en Kesteren volgens een ander dienstregelingspatroon zonder stilstand
te Kesteren. Tussen Kesteren en Tiel wordt zowel in de spitsperiode als in de dalperiode een identieke
dienstregeling gereden.
Op verzoek van reizigers wordt de eerste reismogelijkheid van Ochten naar Tiel vervroegd. Er wordt een
extra busrit toegevoegd die in Tiel (06:48) aansluiting geeft op de NS-trein naar Utrecht.
In de avonduren (na 19:10), en op zondag de gehele dag, wordt de route van lijn 45 in de bebouwde kom
van Tiel gewijzigd. Dit geldt alleen voor de ritten richting het station van Tiel. Komende vanaf Echteld
worden in Tiel de haltes Hoog Kellenseweg, Grote Brugse Grintweg, Laan van Westroijen,
Predikbroedersweg, Veemarkt en het Busstation bediend. De haltes Lokstraat, Santwyckse Poort,
Voetveer en Rijksscholengemeenschap zullen, richting het station, niet meer worden aangedaan.
De wijziging van de route in de avonduren en op zondag komt oor het feit dat lijn 45 op deze
tijdsmomenten nauwelijks een functie vervult in het lokale openbaar vervoer binnen Tiel. In 2015 maakten
op een gemiddelde werkdagavond na 19:00 bijvoorbeeld minder dan 2 reizigers gebruik van lijn 45
komende uit Echteld om bij één van de volgende haltes uit te stappen: Lokstraat, Santwyckse Poort,
Voetveer of Rijksscholengemeenschap. Bij de genoemde haltes maakte gemiddeld minder dan 1 reiziger
per avond (na 19:00) gebruik om in te stappen op lijn 45 richting het station.
Verder speelt hinderlijk oponthoud op de Waalstraat op zondagen en feestdagen een rol in de gemaakte
keuze. In verband met veel voetgangers bij zebrapaden en druk wegverkeer loopt de bus hier vaak grote
vertraging op waardoor aansluitingen onder druk komen te staan dan wel niet gerealiseerd worden.
Na het invoeren van de routewijziging is het overigens nog steeds mogelijk om, komende uit de richting
Echteld, te reizen naar de vier haltes die voor de busritten richting het station niet meer worden
aangedaan. Dit kan worden gedaan door op de halte Veemarkt over te stappen op lijn 45 richting
Kesteren aangezien in deze richting wel via deze vier specifieke haltes gereden blijft worden.
Er is bewust gekozen om de halte Grote Brugse Grintweg gedurende alle tijdsperioden in beide
richtingen te blijven bedienen. Deze halte bevindt zich namelijk op een wat grotere afstand van het
station en de binnenstad en heeft daardoor een, weliswaar beperkte, functie binnen het lokale openbaar
vervoer in Tiel.

5. Lijn 46 Tiel - Vianen
De eerste rit van Culemborg naar Tiel gaat, op werkdagen, 5 minuten eerder rijden als gevolg van de
wijziging van lijn 43 in de ochtendspits.
6. Lijn 47 Geldermalsen - Gorinchem
De busritten van Geldermalsen/Haaften naar Gorinchem die tussen 07:30 en 09:00 aankomen op station
Gorinchem gaan rijden volgens een ochtenddienstregeling. In deze ochtenddienstregeling worden
andere en ruimere rijtijden gehanteerd. Dit is wenselijk in verband met congestie in Gorinchem als gevolg
van veel wegverkeer en brugopeningen te Gorinchem. Hierdoor worden de aansluitingen in Gorinchem
(trein en bus) betrouwbaarder.
Op werkdagen in de ochtend zal de rit van Haaften (07:11) naar Gorinchem al in Waardenburg (07:05)
beginnen. Aan het eind van de middag zal de rit van Gorinchem (17:45) van Haaften doorrijden naar
Waardenburg. Op werkdagen ’s avonds rijdt er een extra rit van Geldermalsen (22:30) naar
Waardenburg.
7. Lijn 647 Geldermalsen - Gorinchem
De ochtendrit van Meteren naar Gorinchem zal het gedeelte Meteren - Waardenburg niet meer bedienen
en 5 minuten eerder vertrekken in Waardenburg in verband met drukte op de weg in Gorinchem.
Scholieren uit Meteren kunnen gebruikmaken van de nieuwe schoollijn 620.
In de ochtendspits zal lijn 647 een nieuwe rit gaan rijden van Haaften (07:03) naar Geldermalsen. Deze
rit sluit in Geldermalsen aan op de treinen naar Utrecht en ’s-Hertogenbosch en vormt een aanvulling op
lijn 47 door precies een half uur verschoven te rijden ten opzichte van lijn 47.
Aan het eind van de middag zal een nieuwe rit van Geldermalsen (16:58) naar Haaften gaan rijden, in
Haaften sluit deze bus aan op lijn 47 van Haaften naar Gorinchem. In tegengestelde richting zal er van
Haaften (17:18) een extra rit rijden naar Waardenburg. Deze rit rijdt in aansluiting op de busrit van lijn 47
Gorinchem (16:45) naar Haaften.
8. Lijn 620 Meteren - Gorinchem
Dit is een nieuwe schoollijn van Meteren en Waardenburg naar het Gomarus in Gorinchem. De invoering
van deze lijn brengt wijzigingen met zich mee voor de lijnen 622, 624 en 647. Met de wijziging wordt
beoogd om scholieren (en overige reizigers) beter te spreiden over de verschillende (school)buslijnen.
9. Lijn 622 Geldermalsen - Gorinchem
Het gedeelte Meteren - Geldermalsen komt te vervallen. Scholieren van Meteren naar Gorinchem kunnen
gebruik maken de nieuwe lijn 620. De twee parallel rijdende ritten van lijn 622 worden gecombineerd tot
één rit. De kwantiteiten van de helft van lijn 622 worden overgeheveld naar de nieuwe schoollijn 620.
10. Lijn 624 Gameren - Gorinchem
Deze lijn zal Waardenburg niet meer aandoen. Scholieren van Waardenburg naar Gorinchem kunnen
gebruikmaken van de lijnen 620 en 647.
11. Lijn 668 Rossum - Andel
In de ochtend wordt er een tweede rit toegevoegd van Zaltbommel (09:26) naar Andel. De twee
middagriten worden verlengd naar Rossum en rijden voortaan ook op donderdag en vrijdag altijd twee
middagritten in plaats van slechts één middagrit.

