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Betreft: Plan voor snelle verbinding APELDOORN – ARNHEM

Arnhem, mei 2016

Geachte leden van de Gemeenteraad van Apeldoorn,
Al jaren wordt er gesproken over een snelle verbinding tussen de steden Apeldoorn en Arnhem; nadat
in eerste instantie de mogelijkheden voor een treinverbinding zijn onderzocht (te duur zowel wat
betreft investeringen als in exploitatiekosten), is nu de focus gericht op het verbeteren van de
busverbinding.
De provincie Gelderland overweegt om de bestaande lijn 231 (via de wijk de Maten en de A1 en A50)
in de woonwijk de Maten (Apeldoorn) nog maar twee haltes te laten aandoen, hetgeen een besparing
van ongeveer 5 minuten reistijd moet opleveren.
Het ROCOV Gelderland wijst dit idee resoluut van de hand, daar de huidige verbinding juist een
reizigersgroei te zien heeft gegeven; sinds de invoering enige jaren geleden van het halteren bij alle
haltes in de wijk de Maten en op de Apeldoornseweg in Arnhem is duidelijk sprake van groei op deze
buslijn. Het blijkt dat er dagelijks vele forensen en studenten van deze buslijn gebruik maken.
Om reizigers een snelle verbinding tussen de beide steden te bieden, wil het ROCOV voorstellen om
als proef een zgn. SPITSBUS in het leven te roepen, die vooralsnog gaat rijden op werkdagen
’s morgens tussen 7.00 en 9.00 uur en ’s middags tussen 16.00 en 18.00 uur.
Uitgaande van een halfuurdienst betekent dit 5 ritten ’s morgens en 5 ritten ’s middags, dus in totaal
10 ritten per dag op maandag t/m vrijdag, hetwelk in totaal 50 ritten per week betekent, gerekend
vanuit vertrek Apeldoorn.
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Afhankelijk van de behoefte in Arnhem voor een snelle, directe verbinding naar Apeldoorn op de
genoemde tijden, komen er de nodige ritten bij; mocht dit niet nodig zijn, dan kan het materieel in
Arnhem ingezet worden voor het reguliere vervoer van Syntus naar Apeldoorn, Barneveld, etc.
De voorgestelde route (vice versa) is:
Start Busstation Apeldoorn (instaphalte), via Molenstraat, Wapenrustlaan, Zutphensestraat
naar
P&R-terrein naast Agrifirm (instaphalte voor de wijken de Maten, Zonnehoeve,
Woudhuis, Osseveld-Oost, Zevenhuizen); het is van belang om ook voorzieningen aan te
brengen voor fietsers (overdekte stalling met kluizen, etc.)
Daarna direct de A50 op naar Arnhem
Bij verlaten snelweg A 50 dient de bus bij alle verkeerslichten voorrang (groen licht) te krijgen
en middels t.z.t. aanleg van aparte busbaan (-trajecten) op de Apeldoornseweg voor
uitstappen alleen te stoppen bij de halten Willemsplein en Busstation Arnhem.
Naast de inzet van chauffeurs en materieel zullen er ook investeringen moeten plaatsvinden in een
P&R-halte met voorzieningen op de Zutphensestraat alsmede infrastructuur rond aanpassing
verkeerslichten, busbanen, etc.
Wat hiervan de kosten zullen zijn, zal nader berekend moeten worden, zodra dit idee als pilot
uitgevoerd kan gaan worden.
Een andere mogelijkheid is om de bestaande sneldienst (lijnnummer 201) op het traject Zwolle –
Apeldoorn door te trekken naar Arnhem en hiervoor de P&R-halte bij Agrifirm te benutten en vandaar
met een te koppelen lijn (bv. stadsdienst) naar het centrum van Apeldoorn.
Voor opmerkingen, correcties en aanvullingen hou ik mij graag aanbevolen.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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