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Betreft: Advies Vervoersplan IJssel-Vecht 2021

Geachte heer Bleeker, beste Martijn,
De ROCOV’s Overijssel en Gelderland (hierna aangeduid met ROCOV’s) spreken hun waardering uit
over de uitgebreide inhoud en onderbouwing van het RRReis-vervoerplan 2021 (hierna aangeduid
met het vervoerplan). De ROCOV’s zijn Keolis en de provincies ook erkentelijk voor de toelichtingen
en antwoorden tijdens de besprekingen van het vervoerplan met de ROCOV’s.
In dit advies zijn wij uitgegaan van de tweede versie van het vervoerplan. Het vervoerplan heeft
betrekking op het busvervoer van Keolis ingaande 13 december 2020 in het gebied van de huidige
concessies Midden Overijssel en Veluwe.
In dit advies gaan de ROCOV’s per hoofdstuk van het vervoersplan in op alle aspecten. De meeste
aandacht gaat daarbij uit naar hoofdstuk 4, dat betrekking heeft op de maatregelen per corridor.

Met vriendelijke groet,
Namens de ROCOV’s Gelderland en Overijssel,

Ellen Pot,
Voorzitter ROCOV Overijssel
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1 Inleiding en algemene opmerkingen
De ROCOV’s zijn positief over het feit dat het aanbod met 15 % zal toenemen. Keolis geeft aan dat de
verwachting is dat daardoor het aantal passagiers met 18% zal stijgen. Als die verwachting uitkomt is
dat een mooi resultaat. De ROCOV’s zouden als aanvulling op het vervoersplan graag een overzicht
ontvangen van waar de dienstregelingsuren (DRU’s) zijn besteed, van de hoeveelheid DRU’s bij de
geschrapte lijnen en waar deze DRU’s terecht zijn gekomen.
De ROCOV’s vinden het een goed initiatief dat er Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) -lijnen
komen. Wij begrijpen dat er een verschuiving plaatsvindt van aanbod van zwakke naar sterke lijnen,
maar wij vragen nadrukkelijk om de maatschappelijke functie van het OV niet uit het oog te
verliezen. In onze ogen is op sommige plekken het maatschappelijke belang van het OV niet genoeg
onderkend. Dit zult u tegenkomen in de tabellen bij hoofdstuk 4.
Ondanks de toename van het aanbod blijven de ROCOV’s bezorgd om de positie van het aanvullend
vervoer. Aanvullend vervoer blijft zoals vastgelegd in het programma van eisen, in principe buiten de
concessie. De ROCOV’s kunnen hierdoor de effecten van dit vervoersplan niet overal in zijn
integraliteit beoordelen. De ROCOV’s roepen de provincies op de regie te nemen in het organiseren
van aanvullend vervoer.
Het inzetten van een bijna volledige Zero Emissievloot is vanuit passagiersperspectief niet zo
belangrijk, maar wel goed voor het milieu en dus maatschappelijk relevant. Het is wel van belang dat
eventuele tegenvallende exploitatiekosten of (actieradius) prestaties van de elektrische bussen niet
worden afgewenteld op de passagiers door hogere tarieven, meer knippen in de lijnen of het
aanbieden van minder DRU’s.
In de inleiding is ook sprake van een uitgebreide doorontwikkeling voor de plannen na 2021 en een
uitzondering op parallelle lijnen met onvoldoende potentie. Er wordt echter niets medegedeeld over
de wijze waarop men hieraan gestalte zou willen geven. De ROCOV’s vinden dat jammer, want door
deze omissie blijft het in de lucht hangen hoe het vervoerplan 2021 moet worden gezien in relatie tot
de toekomstvisie.
Ter aanvulling op de in het vervoersplan genoemde punten vragen wij uw aandacht voor enkele niet
of onvoldoende benoemde punten.
•

•
•

Wij constateren dat het aantal haltes afneemt door het strekken van lijnen. Deze
ontwikkeling is o.i. soms terecht, maar vaak leidt dit tot problemen voor minder mobiele
mensen. Wij verzoeken u om zeer voorzichtig om te gaan met het schrappen van haltes. Als
er toch wordt gekozen voor het laten vervallen van haltes moeten er adequate
stallingslocaties voor vervoermiddelen (fietsen, scootmobiels e.d.) bij de alternatieve haltes
gerealiseerd worden. Voor de minder mobiele reizigers moeten er andere alternatieven
georganiseerd worden.
De ROCOV’s zijn benieuwd hoe Keolis omgaat met verkeersvertragende maatregelen zoals
drempels, vernauwingen en rotondes.
De ROCOV’s wensen dat VraagRRReistrajecten duidelijk worden aangegeven in de
reisinformatie. Concreet verwachten wij een aantal zaken:
o VraagRRReistrajecten zijn duidelijk vindbaar op de websites.
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o

•

•
•

VraagRRReistrajecten worden meegenomen in de informatiestroom richting de
aanbieders van digitale reisplanhulpmiddelen.
o VraagRRReistrajecten zijn vindbaar op lijnennetkaarten.
In het vervoersplan worden soms de rijtijdstippen gewijzigd. Meestal houdt dit in dat de
eerste of de laatste rit verdwijnt. Vaak ontvangen de ROCOV’s klachten van gedupeerde
reizigers die juist sterk afhankelijk zijn van dergelijke ritten (o.a. vanwege werk of
aansluitingen overig OV). Hoe gaat Keolis hiermee om, wordt er actief gezocht naar een
oplossing?
De ROCOV’s zijn benieuwd wat er met concessiespecifieke producten van Keolis gebeurt.
Welke speling heeft Keolis hierin?
Bij de opstelling van het vervoerplan is geen rekening gehouden met de gevolgen van het
coronavirus voor het OV. Dat is begrijpelijk omdat niemand weet hoe lang de huidige
gevolgen voor het OV blijven bestaan, en of de ervaring met het coronavirus zal leiden tot
structurele consequenties voor het OV. Het gevolg hiervan is dus dat de uitvoering van het
gepresenteerde vervoerplan onder druk kan komen te staan en dat al spoedig wijzigingen
moeten worden aangebracht. In deze onzekere situatie is het voor de ROCOV’s heel
belangrijk dat zij tijdig worden betrokken bij eventuele tijdelijke of structurele aanpassingen
van het vervoerplan.

2 Kalender
De kalender is ten opzichte van de huidige situatie een sterke verbetering. De ROCOV’s zijn blij dat er
een eenduidige vakantiedienstregeling komt en over de gehele linie het aantal vakantiedagen
behoorlijk afneemt. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat het OV eenvoudiger wordt en daarmee
aantrekkelijker. Wij vragen u wel om goed te kijken naar bijzondere omstandigheden. Dat betekent
dat wij verwachten dat er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met (her)tentamenperiodes in het
hoger onderwijs.

3 Productformules
Er zijn vier productformules: RRReis, ComfortRRReis, VraagRRReis en BuurtRRReis. Deze formules zijn
op zichzelf helder, maar dekken niet helemaal alle soorten van reizen. Wij missen de schoolbussen en
onze suggestie is dan ook de productformule SchoolRRReis toe te voegen.
Het gebruik van vraagafhankelijk vervoer bij VraagRRReis wijkt af van de andere productformules. De
ROCOV’s stemmen in met de wijze waarop de reservering en de betaling kan plaatsvinden. Het is
positief dat de reservering tot 30 minuten vóór vertrek kan plaatsvinden. Voor de annulering geldt
hetzelfde, ook 30 minuten. Als bij reservering van een VraagRRReis sprake is van een ketenreis en er
vertraging van het ov-voertuig is waarvan de reiziger wil overstappen op VraagRRReis, kan dit dan bij
reservering worden opgegeven en wacht het VraagRRReis voertuig dan voor aansluiting indien dit
mogelijk is? Of komt Keolis met een andere oplossing (worst case is een reservering voor de volgende
VraagRRReis).
Diverse stadsdienstlijnen worden ’s avonds en tijdens het weekend omgezet in VraagRRReis. Dit
betreft enerzijds wel erg veel lijnen maar biedt anderzijds geen oplossing voor de wijken waar
helemaal geen OV meer geboden gaat worden. Daarom adviseren wij om daar waar mogelijk de
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belangrijkste beginpunten van VraagRRReis reserveringsvrij te maken om teleurstellingen bij reizigers
te voorkomen en gebruik van VraagRRReis te promoten
De ROCOV’s vragen om flexibiliteit bij de routevoering van VraagRRReis. Indien er meerdere
personen meerijden met aparte ophaaladressen en aparte bestemmingsadressen lijkt een vaste
route logisch. Indien er één ophaaladres en één bestemmingsadres is lijkt een vaste route heel
overbodig. Het keerpunt zal via ervaringen per lijn bekeken moeten worden.
De scholierenlijnen en het vraagafhankelijk vervoer worden geheel of gedeeltelijk in opdracht van
Keolis uitgevoerd door onderaannemers. Beide soorten vervoer zijn toegankelijk voor alle reizigers.
Keolis dient als opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het door de onderaannemers ingezette
materieel aan alle eisen voldoet en voor de reizigers goed herkenbaar is. De ROCOV’s ontvangen nog
wel eens klachten over de staat en herkenbaarheid van het materieel van onderaannemers. Dit is dus
een aandachtspunt.

4 Maatregelen per corridor
In onderstaande tabellen reageren de ROCOV’s op de maatregelen per corridor. De ROCOV’s gaan
niet met alle voorstellen akkoord. Omdat het vervoersplan wegens de start van de nieuwe concessie
niet meer aangepast kan worden, hopen de ROCOV’s dat de bezwaren tevens meegenomen worden
in de ontwikkeling van dienstregeling 2022.

4.1 Coevorden – Dedemsvaart – Zwolle – Elburg – Nunspeet
Lijnen C1 - 129 - 83 - 200
Samenvoegen lijn 29 en 100 tot nieuwe lijn
C1, uitbreiding dienstregeling naar 4x/uur
overdag en 2x/uur ’s avonds en zondag
Extra late ritten naar Elburg en Dedemsvaart
op vrijdag- en zaterdagnacht aansluitend op
nachttreinen
Knip in Dedemsvaart, nieuwe lijn 129 tussen
Dedemsvaart en Coevorden. Frequentie wordt
verlaagd naar uurdienst in de daluren
Lijn 83 niet omzetten in ComfortRRReis,
ondanks snellere route over de snelweg
Uitbreiding frequentie lijn 83 in middagspits
van Zwolle naar Dedemsvaart naar 4x/uur
Lijn 200 verlengen naar Zwolle, Stadion en
opheffen tegenspitsritten
Station Zwolle.
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Opmerkingen
Akkoord, koppeling op station Zwolle levert
nieuwe directe verbindingen op. Aandachtspunt
is mogelijke vertraging door congestie in en rond
Zwolle.
Akkoord

Akkoord, mits er een goede overstap wordt
aangeboden in Dedemsvaart (maximaal 5
minuten). Frequentieverlaging is gezien de lage
reizigersaantallen te rechtvaardigen.
Akkoord, keuze voor omzetting lijn 29 in
ComfortRRReis is goed onderbouwd.
Akkoord
Akkoord, doortrekken naar Stadion levert nieuwe
directe verbinding op.
In het deel over Zwolle staan opmerkingen over
restricties bij het station Zwolle. Heeft dit enige
impact voor de bussen komend vanaf de Veluwe?
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4.2 Hardenberg - Hoogeveen
Lijnen 30 - 629
Schrappen rondje Heemse (verpleeghuis Clara
Feyoena Heem)
Extra rit op lijn 30 richting Hardenberg in
ochtendspits

Opmerkingen
Akkoord, komt ten goede aan de overstap in
Hoogeveen. Reizigers naar Heemse hebben met
buurtbus 597 een goed alternatief.
Akkoord

4.3 Steenwijk - Zwolle
Lijnen 40 - 640
Overdragen lijndeel Meppel - Zwolle aan
OV-bureau Groningen-Drenthe
Verschuiving verdichtingsritten van lijn 40
naar lijn 640

Opmerkingen
Akkoord, het ROCOV wenst wel betrokken te
blijven bij de advisering van dit lijndeel.
Akkoord

4.4 Deventer - Zwolle
Lijn 161
Herstel route via de Havezatelaan in Deventer
Verleggen eindpunt van station Zwolle naar
Hessenpoort

Opmerkingen
Akkoord
Akkoord met verlegging naar Oosterenk, niet
akkoord met het lijndeel Oosterenk Hessenpoort. Zie ook Salland – Zwolle.

4.5 Salland - Zwolle
Lijnen 166 - 167 - 267
Verleggen eindpunt van station Zwolle naar
Hessenpoort

Opheffen lijn 267 Ommen - Zwolle

Opmerkingen
Akkoord voor lijn 166, niet akkoord voor lijn 167.
Het gebruik vanuit Dalfsen en Lemelerveld zal
vanwege de grote omweg te beperkt zijn om de
verlegging te rechtvaardigen. Het ROCOV gaat
wel akkoord met inkorting tot Oosterenk.
Zowel lijn 161, 166 als lijn 167 verleggen zorgt
voor een overaanbod naar Hessenpoort.
Bovendien zorgt de uurdienst op deze lijnen niet
voor een aantrekkelijk aanbod. Lijnen naar
industrie- en kantoorgebieden zijn zelden een
succes, kost dit niet extra DRU’s? En is er overleg
geweest met bedrijven in Hessenpoort?
Akkoord, is gezien de lage reizigersaantallen te
rechtvaardigen. Reizigers hebben met de trein
een goed alternatief.

4.6 Deventer - Raalte
Lijn 165
Geen wijzigingen
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Akkoord
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4.7 Stadsdienst Deventer
4.7.1 Deventer-Noordwest
Lijnen 2 - 3 - 4
Herstellen koppeling lijn 2 en 3 in Platvoet
Strekken route lijn 4 over Brinkgreverweg.
Frequentie in de avonduren en op zondag
wordt verhoogd naar 2x/uur

Opmerkingen
Akkoord
Akkoord, zorgt voor aantrekkelijkere verbinding
tussen Deventer en Schalkhaar. Voor de vervallen
haltes in Keizerslanden is lijn 2 een goed
alternatief.

4.7.2 Deventer-Zuidoost
Lijnen 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 160
Strekken route lijn 1 over Snipperlingsedijk,
verlengen naar Vijfhoek. Frequentie in de
spitsuren wordt verhoogd naar 4x/uur
Lijn 5 inkorten tot Vijfhoek en koppelen aan
lijn 1. Frequentie in de daluren wordt verlaagd
naar 2x/uur

Nieuwe route lijn 6 door Colmschate, die in
beide richtingen gereden wordt. Frequentie ‘s
avonds en zondag wordt verhoogd naar
2x/uur
Lijn 7 wijzigt niet
Nieuwe lijn 8 ter bediening van de
Rivierenwijk en Bedrijvenpark A1
Nieuwe lijn 9 om gaten in Colmschate op te
vullen. Uitvoering als VraagRRReis

Frequentie op lijn 160 in de avonduren en op
zondag verhogen naar 2x/uur

Opmerkingen
Akkoord, levert een snellere verbinding naar het
station en meer reismogelijkheden op voor
reizigers uit Blauwenoord.
Akkoord, voor reizigers naar Wkc. Colmschate
wordt met een overstap op de Oostriklaan op lijn
6 een acceptabel alternatief aangeboden. Door
koppeling met lijn 1 blijven er voldoende
reismogelijkheden tussen station en Vijfhoek.
Akkoord, zorgt voor een duidelijker en
aantrekkelijker aanbod in Colmschate en biedt
nieuwe reismogelijkheden.
Akkoord
Akkoord
Akkoord, de bouw van de wijk Colmschate maakt
het nu eenmaal onmogelijk om een snelle
busroute te creëren die alle delen van de wijk
goed bedient.
Akkoord

4.8 Stadsdienst Zwolle
Aspecten algemeen
Strekken routes, geen lussen meer

Aansluiting op treinenknoop
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Opmerkingen
Door het strekken van de routes en geen lussen
meer te rijden door de wijken wordt het aanbod
weliswaar duidelijker, maar nemen de
loopafstanden toe. De sociale functie van de
stadsdienst komt daarmee in het geding
Ondanks de belofte dat er maximaal ingezet
wordt op een goede aansluiting op de
treinenknoop, constateert het ROCOV juist dat
een aantal lijnen niet altijd een goede aansluiting
biedt. Dit kan een negatieve invloed hebben op
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de reizigersaantallen. Zie ook bijlage:
“Aansluitingen op station Zwolle”.

4.8.1 Zwolle-Noord
Lijnen 2 - 4 - 9 - 12
Koppeling lijn 2 en 4 in Aa-Landen
Strekken route lijn 2 in Holtenbroek

Strekken route lijn 4 in Aa-Landen

Lijnen 9 en 12 wijzigen niet

Opmerkingen
Akkoord
Niet akkoord met het vervallen van de zeer goed
gebruikte haltes in Holtenbroek. De groep
reizigers die nadelen ondervindt is te groot om
het strekken van de route te rechtvaardigen.
Akkoord, mits er bij de halte Waallaan goede
voorzieningen worden gerealiseerd voor het
stallen van fietsen en scootmobielen en andere
voertuigen, en om comfortabel op de bus te
kunnen wachten.
Akkoord

4.8.2 Zwolle-Oost
Lijnen 3 - 7 - 11
Verlengen lijn 3 naar Hessenpoort, route
verleggen van Centrum naar Provinciehuis ter
vervanging van lijn 11
Lijn 3 in de avonduren en het weekend
omzetten in VraagRRReis, frequentie op deze
momenten verlagen naar 1x/uur

Lijn 7 wijzigt niet
Opheffen lijn 11

Opmerkingen
Akkoord, zorgt voor een betere ontsluiting van
Hessenpoort en minder parallelliteit.
Niet akkoord, het deel tot het einde van de
Meppelerstraatweg wordt te goed gebruikt om
het vervallen van de gehele weekendbediening te
rechtvaardigen. Lijn 3 zou in het weekend ten
minste tot het einde van de Meppelerstraatweg
moeten rijden.
Ook zou lijn C1 in het weekend overdag een iets
andere route kunnen rijden door vanaf de
Ceintuurbaan via de Boerendanserdijk de route
van lijn 3 te rijden tot aan de Kranenburgerweg,
en dan verder weer de normale route van C1.
Daardoor krijgt Berkum ook in het weekend een
goede ontsluiting.
Akkoord
Niet akkoord, de lijnen 3 en C1 zijn geen
volwaardig alternatief voor reizigers uit Wipstrik,
omdat deze de wijk slechts aan de rand
bedienen. Hierdoor heeft 1/3 van de wijk geen
bushalte meer op loopafstand (zie fig. 1).
Bovendien biedt lijn 3 geen goede aansluitingen
op de treinenknoop voor reizigers uit Wipstrik.
Het ROCOV ziet meer in een frequentieverlaging
tot 2x/uur. In Oosterenk zou de lijn dan
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gekoppeld kunnen worden aan de lijnen 161 en
167 (zie fig. 2).

Figuur 1: De rode gebieden hebben nu wél een bushalte op minder dan 7,5 minuten lopen, maar vanaf 2021 niet meer.

Figuur 2: Het ROCOV adviseert om lijn 11 (onder het nieuwe nummer 13) eens per halfuur te handhaven en in Oosterenk te
koppelen aan lijn 161 en 167.
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4.8.3 Zwolle-Zuid
Lijnen 6 - 8 - 14
Strekken routes lijnen 6 en 8

Nieuwe lijn 14 ter bediening van Schelle,
’s avonds uitgevoerd als VraagRRReis
Opheffen bushalte ter hoogte van Hogeschool
Windesheim

Opmerkingen
Akkoord. Blijven deze lijnen gekoppeld aan een
andere lijn voor een directe verbinding tussen
Zuid en Centrum?
Akkoord. Wordt deze lijn gekoppeld aan een
andere lijn voor een directe verbinding tussen
Zuid en Centrum?
Niet akkoord, het stuk tussen station Zwolle en
Windesheim te voet of te fiets afleggen is geen
alternatief voor mindervalide studenten.
Vervoerplicht dient slimmer ingekleed te worden
in overleg met de provincie, eventueel kan er een
uitzondering op de vervoerplicht gemaakt
worden.

4.8.4 Zwolle-West
Lijnen 1 - 11 - 5 - 10
Eindpunt lijn 1 verleggen naar station
Stadshagen, biedt aldaar aansluitingen op de
treinen van/naar Zwolle
Nieuwe lijn 11 ter bediening van Breecamp,
biedt op station Stadshagen verschillende
aansluitingen op de treinen

Avondritten lijn 5 omzetten in VraagRRReis
Opheffen lijn 10

Opmerkingen
Akkoord

Akkoord, maar om het reizigerspotentieel
volledig te benutten zou het beter zijn als lijn 11
in het noorden van Stadshagen in twee richtingen
rijdt en keert op de rotonde StadshagenalleeMilligerlaan. Het ROCOV gaat ervan uit dat er op
termijn er een extra halte gerealiseerd wordt ter
hoogte van de Laan der Molens.
Akkoord, is gezien de lage reizigersaantallen te
rechtvaardigen.
Akkoord, de nieuwe lijn 11 biedt een volwaardig
alternatief.

4.9 Zwolle-Apeldoorn
Lijnen 201 – 202 – 203 – 204

Opmerking

Geen omzetting tot ComfortRRReis

Jammer; lijn 201 leent zich wellicht voor
productformule ComfortRRReis.

Geen wijziging in de huidige routes

Logisch gevolg van eisen opdrachtgever.

Verhogen aantal ritten lijn 201 ochtendspits

Positief.
Hoe worden aansluitingen op treinenknoop
Apeldoorn?

Extra ritten op de lijnen 202 en 203
ochtendspits

Positief
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Niet meer alle ritten lijnen 202 en 203 laten
beginnen en eindigen in Apeldoorn of Zwolle,
maar in Epe. Bespaarde DRU’s inzetten op
drukke momenten

Er blijven voldoende reismogelijkheden naar/van
Apeldoorn en Zwolle over.

Lijn 204 (avondverbinding en weekenddagen)
geen wijzigingen

Akkoord

In Zwolle geen doorkoppeling van een of meer
van de Veluwelijnen

Jammer; had voor enkele doelgroepen positief
kunnen zijn.

4.10 Amersfoort-Harderwijk-Nunspeet
Lijnen 101 – 111
Inkorten lijn 101 in Amersfoort tot station
Vathorst

Vervallen extra ritten lijn 101 buiten
Harderwijk
Laatste bus naar Amersfoort vertrek 20:21
Omzetten avondritten en ritten weekend
binnen Harderwijk lijn 101 in VraagRRReis
Lijn 111 rijdt alleen nog maar korte route in
Nunspeet. Lijn 112 neemt lange route in
Nunspeet over
Buiten de spits gaat lijn 111 in frequentie
terug naar uurdienst

(Voorlopig) blijft lijn 111 op zaterdag rijden
tussen 9:00 en 19:00 uur
Op lijn 111 eerder starten met
vraagafhankelijke ritten op zaterdag; op
zondag alleen nog maar vraagafhankelijke
ritten
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Opmerking
Sterfhuisconstructie voor deze lijn.
Waarom geen onderzoek naar mogelijkheden lijn
door te trekken naar/te koppelen met (stads)lijn
in Amersfoort naar Centrum en CS.
Hiermee kan de bezetting omhooggaan. Gekozen
lijnvoering in Amersfoort zal leiden tot verdere
afbreuk lijn 101
Welke wijk in Amersfoort is aantrekkelijk voor
inwoners van plaatsen tussen Harderwijk en
Amersfoort?
Draagt bij aan een verdere verschraling van deze
lijn.
Draagt bij aan een verdere verschraling van deze
lijn.
Idem.
Schrale troost dat reizend vanaf station
Harderwijk reservering niet nodig is.
Het is niet duidelijk of dit tot problemen gaat
leiden voor reizigers en lijn 112 voor hen een
goed alternatief is.
Gezien het aantal reizigers lijkt dit
onoverkomelijk. Maar voornemen leidt ook hier
tot verdere verschraling van het OV op de
noordelijke Veluwe.
Leidt tot verdere verschraling OV in deze regio.
Idem.
Schrale troost dat reizend vanaf station
Harderwijk reservering niet nodig is.
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4.11 Omgeving Elspeet-Kootwijkerbroek-Uddel
Lijnen 104 – 112
Wisselen eindbestemmingen beide lijnen. Lijn
104 gaat rijden tussen Harderwijk en
Barneveld via Kootwijkerbroek en lijn 112
tussen Nunspeet en Apeldoorn via Nieuw
Milligen Meerveld
Lijn 104 sluit in Harderwijk beter aan op trein
naar Amersfoort
Meer reismogelijkheden tussen Harderwijk en
Apeldoorn en tussen Elspeet en Apeldoorn
door bieden goede aansluitingen tussen de
lijnen 102 en 104/112
Lijn 112.

Rechtstreekse verbinding WittenbergBarneveld via nieuwe route lijn 104
Wittenberg Busstation inrichten als HUB

Uitbreiding dienstregeling lijn 104 alle dagen
van de week tussen 18:30 en 24:00 uur

Snelle aansluiting in Barneveld op trein naar
Amersfoort.

Opmerking
Akkoord. Komt klaarblijkelijk beter overeen met
de wensen van de grootste groep reizigers.

Positief
Positief

Laat 112 via Hoog Soeren en de Soerenseweg
rijden. Voordelen: Bediening Hoog Soeren en
Berg en Bosch (Arendsburght).
Positief
Brengt natuurlijk wel inrichtingseisen met zich
mee wat betreft o.a. wachtruimte en
informatievoorzieningen.
Wittenberg reserveringvrij maken bij
VraagRRReis!
Positief
Is uitbreiding per RRReis of per VraagRRReis?
Op werkdagen VraagRRReis van 20.00-24.00
In het weekend alleen VraagRRReis.
Positief

4.12 Harderwijk-Arnhem
Lijnen 205 – 105
Lijn 205 overdag werkdagen altijd elk half uur
Lijn 105 krijgt kortere route tussen Otterloo
en Barneveld via Wekerom. Harskamp verliest
hierdoor rechtstreekse verbinding met
Barneveld en Arnhem

Lijn 105 op werkdagen overdag frequentie
naar halfuurdienst
Lijn 105 sluit in Barneveld goed aan op trein
naar Amersfoort
HUB’s in Wekerom en Otterloo
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Opmerking
Positief
Op zich positief indien in Wekerom goede
aansluiting geboden wordt tussen de lijnen 105
en 107.
Een waarschuwing voor het lastige kruispunt in
Wekerom. Daar dienen betere oplossingen te
komen.
Positief
Positief
Inrichtingseisen wachtgelegenheid en
informatievoorziening.
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4.13 Scherpenzeel-Barneveld
Lijn 110
Nieuwe lijn tussen Scherpenzeel en Barneveld.
BuurtRRReis 511 blijft bestaan

Opmerking
Op zich positief, maar nieuwe lijn mag niet ten
koste gaan van BuurtRRReis 511.

4.14 Twello
Lijnen 170 – 171
Doortrekken lijn 170 van Epe naar ’t Harde
station

Lijn 170 gaat in Twello goed aansluiten op
trein
Opheffen lijn 171

Opmerking
Nieuwe dwarsverbinding over dit deel van de
Veluwe is positief.
Hoe zijn de aansluitingen in Epe op lijnen
202/203?
Positief
Doordat lijn 170 in Twello goed gaat aansluiten
op trein naar/van Deventer zou de lijn overbodig
worden.
Wel moet er een oplossing/alternatief worden
gevonden voor buurtschap De Worp bij Deventer.

4.15 Stadslijn Harderwijk
Lijn 1
Gaat zich richten op de wijken Frankrijk en
Stadsdennen. Rijdt niet meer via De
Wittenhagen en Veldkamp

Frequentie naar uurdienst

Opmerking
Voor De Wittenhagen en Veldkamp worden
loopafstanden naar dichtstbijzijnde halte
streeklijnen erg lang.
Bij doorontwikkeling nieuwe mobiliteitsdiensten
dienen deze wijken betrokken te worden. Eerst
alternatief dan pas herstructurering.
Gezien het kleine aantal reizigers waarschijnlijk
onvermijdelijk.

4.16 Ede-Wageningen
Lijnen C3 – 86 – 87
Beide lijnen C3 (84 en 88) blijven via
verschillende route in Wageningen rijden,
maar krijgen beide lijnnummer C3
Verhogen frequentie op beide lijnen naar 10
minuten
Extra ritten van Ede naar Wageningen
aansluitend op late treinen en weekend
nachttreinen uit Utrecht
Verhogen frequentie vakantiedienst van 2x2
naar 2x4 ritten per uur in spits en 2x3 keer
buiten spits
Op zaterdagen gaat lijn C3 elk kwartier rijden
(2x2)
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Opmerking
Dit gaat alleen dan goed indien in/op de bussen
duidelijk is vermeld welke route gereden gaat
worden.
Zeer positief (mede gelet op extra intercity’s
tussen Utrecht en Arnhem).
Positief

Positief

Positief
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Verhogen frequentie lijn 86 (via Bennekom)
ma t/m za naar kwartierdienst (met goede
aansluitingen op treinen bij station EdeWageningen
Lijn 87 nieuwe lijn tussen De Klomp en
Wageningen WUR. Gaat alle dagen van de
week elk half uur rijden. Sluit bij De Klomp
goed aan op lijn 80 naar/van Amersfoort

Positief. Maar hoe worden aansluitingen op
treinenknoop Ede na invoering extra intercity’s
tussen Utrecht en Arnhem?
Positief
Ander lijnnummer om verwarring met
nabijgelegen Utrechtse lijn 87 te voorkomen.
Moet ook kunnen halteren bij de 3 haltes waar ze
langs komt (Bennekom-Halderbrink,
Wageningen-Campus-Atlas en -Hoevestein)
Hoe is de aansluiting tussen lijn 87 en lijn C3 van
of naar Wageningen busstation?

4.17 Apeldoorn-Arnhem
Lijnen C2 – 43 – 109 – 231 – 293
Lijn 91 wordt omgevormd tot ComfortRRReis
C2. Ma t/m za gaat deze lijn elk kwartier rijden
Goede aansluitingen op treinen in Apeldoorn
waardoor aansluitingen in Arnhem minder
gunstig uitpakken
Extra late ritten C2 in aansluiting op late
treinen
Vervallen twee ritten op lijn 231 tijdens
schoolvakanties
Lijn 293 blijft ongewijzigd
Lijn 43 ongewijzigd
Lijn 109 ongewijzigd

Opmerking
Positief
Van belang bij deze keuze is dat de grootste
groep reizigers hiermee bediend wordt.
Positief
Akkoord; lijn C2 alternatief
Wel letten op schooltijden in Arnhem.
Blijft samen met Breng in exploitatie (tot start
concessie Rijn-Waal.
Akkoord

4.18 Ede-Apeldoorn
Lijnen 108 – 106
Lijn 108 gaat alle dagen van de week elk half
uur rijden
Lijn 106 idem; in aansluiting op lijn 108

Opmerking
Positief
Positief

4.19 Ede-Putten
Lijn 107
Vervallen eerste twee ritten van Wittenberg
naar Putten
Extra rit ’s middags van Ede naar Putten

Opmerking
Gezien het kleine aantal reizigers onvermijdelijk.
Verschuiving van DRU’s van ochtendritten naar
middagrit.

4.20 Stadsdienst Ede
Lijnen 1 – 2 – 5 – 6 – 85
Deze lijnen wijzigen niet
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Opmerking
Akkoord
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Lijnen 5, 83 en 85 bij Ede

Advies Rocov: Zorg dat de koppeling blijft
bestaan, eventueel (tijdelijk) met bussen die
(nog) niet aan de milieunorm voldoen!
Er is bij een ROCOV-lid gemeld dat de provincies
Gelderland en Utrecht er al uit zijn gekomen.

4.21 Stadsdienst Apeldoorn
Aspecten algemeen
Fiets stevige concurrent voor bus

Drastische inkrimping aantal lijnen

Verbeteren ketenreis door bussen goed aan te
laten sluiten op treinenknoop

Groei arbeidsplaatsen bij grote werkgevers
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Opmerking
Apeldoorn is een stad waarbij het Centrum ook
echt centraal gelegen is. Dit brengt met zich mee
dat de afstanden tussen buitenwijken en
Centrum voor een deel van de
inwoners/bezoekers goed per fiets zijn af te
leggen. Maar vergeet sociale functie OV niet en
let op OV als mogelijk alternatief voor
scholierenvervoer en wmo-vervoer.
Wijken verliezen hun OV zonder dat er een
alternatief (OV-vangnet/Andere Mobiliteit voor in
de plaats komt. Eerst een alternatief en dan pas
herstructurering van het lijnennet
Het nieuwe lijnennet biedt wellicht te weinig
mogelijkheden om toekomstige
nieuwbouwwijken efficiënt te bedienen.
Had graag een lijnennetkaart gezien met invloed
gebieden van alle toekomstige haltes. Om zo
“witte vlekken” goed in beeld te krijgen.
Positief is dat de luslijnen vervangen worden
door lijnen die rechtstreeks naar een eindhalte
rijden en weer terug over dezelfde route.
Voordeel is dat men sneller reist en concurreert
met de fiets. Ritten zijn op die manier ook dikwijls
goedkoper dan bij een luslijn.
Nadeel is de wat langere loopafstanden en dat
kan met name lastiger zijn voor ouderen en
andere mensen met de nodige lichamelijke
ongemakken.
Dit geldt m.n. indien de stadslijnen elk kwartier
gaan rijden. Keolis wil op enkele lijnen in de spits
elke 10 minuten gaan rijden, waardoor de
aansluiting op de treinenknoop maar voor een
deel van de ritten opgaat.
Toch kiezen voor kwartierdiensten met
versterkingsritten?
Gaat Keolis met grote werkgevers het gesprek
aan om de werknemers aantrekkelijke regelingen
aan te bieden om het gebruik van het OV te
verhogen?
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Groei aantal leerlingen ROC Aventus
Zuidbroek nieuwbouwwijk in ontwikkeling

In Ugchelen wordt de infrastructuur
heringericht

Ouderenvoorzieningen

Informatie
HUB’s

Lijnnumers

Haltes algemeen.
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Heeft wellicht positieve invloed op gebruik OV.
Maar geldt dat ook voor de stadsdienst?
Kan de gehele nieuwbouwwijk efficiënt bediend
worden met lijn 2?
Indien een nieuw te bouwen wijk wordt voorzien
van goed OV vanaf het begin van de bouw, dan
zullen veel mensen gebruik kunnen maken van
dat vervoer dat op dat moment door een goede
frequentie aantrekkelijk is. Is men dat eenmaal
gewend, dan is er een gewoonte ontstaan.
Dat Keolis dit aanwendt om niet meer met de bus
door Ugchelen te rijden is natuurlijk een slechte
zaak. De haltes trekken nog best wat reizigers.
Eerst een alternatief, dan pas herstructurering
Worden alle verpleegtehuizen e.d. met de
voorgestelde dienstregeling adequaat bediend?
(Wat vindt de gemeente Apeldoorn?) Zie bijlage
“Witte vlekken Apeldoorn”.
Wordt het informatieloket in de stations
huiskamer gehandhaafd?
Hoe worden de Hubs ingericht? Zijn er meerdere
types? Aspecten als schuilgelegenheid,
dynamische reisinformatie, contact met Keolis,
melden van problemen enz.?
Stadsdienst Apeldoorn: Houd de lijn nummering
zoveel mogelijk hetzelfde, bv:
Keolis → Voorstel Rocov
1 →2
12 → 7
13 → 10
14 → 11
2 →8
16 → 5
11 → 1
10 → 14
Door het vervallen van haltes en grotere
afstanden naar de haltes:
• Zullen velen lange afstanden dienen af te
leggen om bij een halte te komen. Met name
geldt dit voor bewoners van
verzorgingscentra en soortgelijke instituten.
Wijken, wijkjes waar dit nogal al eens
voorkomt zijn aangegeven op een kaartje
onderaan bij dit schrijven: Witte vlekken
Apeldoorn. Suggesties ter verbetering zijn
aangegeven.
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• Zal de fiets voor een deel van de mensen
het middel worden om naar een bushalte te
komen. Er zijn geen maatregelen genomen
die dat moet ondersteunen.
Zie bijlage “Witte vlekken Apeldoorn”.

4.21.1 Stadsdienst Apeldoorn West
Lijnen 1 – 12
Nieuwe lijn 1 tussen station en Orden via
Rijkskantoren. Tijdens spits elke 10 minuten
Nieuwe lijn 12 tussen station en Apenheul. Elk
half uur overdag; na 20:00 uur omzetting in
VraagRRReis
Loopafstanden.

VraagrRRReis.

Opmerking
Kan een aantrekkelijke lijn worden.
Wel sluit 10-minutendienst minder goed aan op
treinenknoop Apeldoorn.
Voor Apenheul behoorlijke omweg. Hoe zit het
met tarief?
Wat is de loopafstand tussen bijv.
Belastingkantoor en halte Ble(e)kersweg? Kunnen
we de rest goed inschatten.
Dient dit niet te worden ingezet overdag voor
Sprengbos Noord en Berg en Bos? Puur op
vraagbasis.

4.21.2 Stadsdienst Apeldoorn Noordwest
Lijnen 13 – 14 – 17
Nieuwe lijn 13 tussen station en Fruytier
College via Koninginnenlaan. Tot 20:00 elk half
uur; daarna VraagRRReis
Nieuwe lijn 14 tussen station en Fruytier
College via De Vlijt. Overdag elk half uur; ’s
avonds en in weekenden VraagRRReis en
route dan via Sluisoord
Lijn 14

Nieuwe lijn 17 tussen Fruytier College en
Stadhoudersmolen. Alleen als VraagRRReis

Opmerking
Biedt snellere verbindingen met station.
Bij goede afstemming dienstregeling samen met
lijn 14 elk kwartier een verbinding met station.
Zie bij lijn 13.
Bij route via Sluisoord zou de lijn een ander
lijnnummer moeten krijgen.
Geef lijn 14 wanneer rijdend door Sluisoord een
ander lijnnummer (bv 14a), dit geeft duidelijkheid
aan de reiziger.
Soort “blinde darmlijn”. Zal bij de eerste de beste
ontsteking verwijderd worden.
Dan moet er de mogelijkheid zijn de vraagRRReis
te bestellen vanuit de lijnen 13 en 14.
Of: Overstap op lijn 17 bij het Fruytier College is
vragen om opheffing. Advies: Laat lijn 17
(VraagRRReis) bij het station beginnen i.p.v.
overstap bij het Fruytier College.

4.21.3 Stadsdienst Apeldoorn Noordoost
Lijn 2
Nieuwe gecombineerde lijn tussen station en
Zuidbroek. Elk kwartier bus; tijdens spits elke
10 minuten
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Opmerking
Kan een aantrekkelijke lijn worden.
Wel sluit 10-minutendienst minder goed aan op
treinenknoop Apeldoorn.
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Winkelcentrum Anklaar.
Halte lijn 11

Hoe zit het met mogelijkheid toekomstige
uitbreiding Zuidbroek te ontsluiten? Juist inzetten
op 10 minutendiensten maakt het OV
aantrekkelijk voor de nieuwe bewoners. Bij
stijgende parkeertarieven en grotere
(fietsafstand) tot centrum en
werkgelegenheidscentra maakt de bus
aantrekkelijk.
Komt er een alternatief voor verdwenen
reismogelijkheden?
Wordt dit voldoende bereikt?
Kan voor lijn 2 op de Anklaarseweg tussen de
haltes Georg Hegelstraat en Tangostraat een (of
meer) halte(s) worden toegevoegd?

4.21.4 Stadsdienst Apeldoorn Oost
Lijnen 15 – 16
Lijn 15 gaat elk half uur rijden. Route is gelijk
aan huidige lijn 15
Lijn 16 vervangt de huidige lijn 5. Route blijft
ongewijzigd. De frequentie gaat van 4 naar 2
ritten per uur; ’s avonds VraagRRReis

Opmerking
Positief
Duidelijke verschraling OV in dit deel van
Apeldoorn. Die verschraling zit vooral in
Woudhuis. Osseveld Oost ligt vrij dicht bij lijn 15
met halfuurdienst.

4.21.5 Stadsdienst Apeldoorn Zuidoost
Lijnen 3 – 4
Lijn 3 min of meer voortzetting huidige lijn
m.u.v. de route via Pottenbakkersdonk en
Zilversmidshoeve. Frequentie van 30- naar 20minutendienst

Lijn 4 min of meer voortzetting huidige lijn
m.u.v. route via Raadsherenveld e.d.
Frequentie van 30- naar 20-minutendienst

Opmerking
Loopafstanden voor deel van de wijk worden
groter.
Verhoging frequentie op zich positief, maar biedt
geen goede aansluiting meer op treinenknoop
Apeldoorn.
Er zouden nogal wat verpleeghuizen zitten in
deze wijk. Wordt daar in de gekozen routes
voldoende rekening mee gehouden?
Zie bij lijn 3

4.21.6 Stadsdienst Apeldoorn Zuidwest
Lijnen 10 – 11
Lijn 10 vervangt huidige lijn 14. Frequentie
gaat van 2 naar 4 ritten per uur. Rijdt niet na
20:30 uur
Lijn 11 nieuwe lijn tussen station en Gelre
Ziekenhuis / Randerode. Elk half uur bus; ook
’s avonds
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Opmerking
Blijft eenzijdige ringlijn.
Zou liever een lijn zien die in beide richtingen via
Kayersdijk gaat rijden.
Na 20:30 heeft Rivierenkwartier geen OV meer.
Positief.
Onderzoeken of lijn 11 de wijken tussen
Arnhemseweg en Kayersdijk beter kan ontsluiten.
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Halte lijn 11.
Ugchelen heeft geen vervoer.

En wat te denken van een splitsing van lijn 11 in
twee lijnen zoals in Apeldoorn Noord. Als die lijn
over de Kayersdijk een halfuurdienst overdag
heeft kan die met lijn 91 misschien een
kwartierdienst bieden met lijn 91 samen en kan
deze lijn ook in de avond rijden.
Kan voor lijn 11 een halte worden ingericht
halverwege de Ravenweg/Marchandstraat?
Lijn 91 doortrekken naar deze wijk? Extra
verbindingsweg nodig.
VraagRRReis standaard de hele dag in de wijk?

5 Buurtbussen
BuurtRRReis
Eventuele wijzigingen t.o.v. de huidige
dienstregeling worden opgenomen in het
definitieve vervoerplan 2021
Buurtbusvereniging.

Opmerking
We wachten af.

Is er overeenstemming met alle buurtbus
verenigen t.a.v. de Dienstregeling?

6 Scholierenlijnen
“SchoolRRReis”
Continuering alle scholierenlijnen
Afstemming met scholen over lestijden
Opnemen lijn 611 in de nieuwe lijn 110 tussen
Scherpenzeel en Barneveld
Overleg met scholen.

Opmerking
Akkoord
Zeer belangrijk aspect van de scholierenlijnen.
Hierbij wel letten op goede aansluiting lijn 110 op
lestijden.
Zijn alle schoolbus ritten met alle scholen
afgestemd en zijn er nog verschillen van inzicht?

7 Niet genoemd
Lijnen 102-103
De lijnen 102 en 103 worden in het concept
vervoerplan niet genoemd

Opmerking
We gaan ervan uit dat deze lijnen niet wijzigen

Algemeen.
Verbeteringen.
De voorgestelde dienstregeling biedt (veel) meer dan verwacht werd na de aanbestedingseisen.
Vele lijnen kennen een verbetering door een snellere route en/of een hogere frequentie en/of
soms een verlenging van de route. Ook is er verbetering verkregen door wijzigingen in het netwerk
dat enkele buslijnen gezamenlijk vormen. In Apeldoorn zijn de ringlijnen bijna allemaal verdwenen
waardoor men dikwijls sneller en goedkoper op de plek van bestemming komt.
Verslechteringen. Bij wijzigingen zijn die er natuurlijk ook.
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Nogal eens wat langere loopafstanden, zeer zeker in Apeldoorn, wat vooral voor ouderen en
gehandicapten nogal eens lastig kan zijn. Meer lijnen welke in het weekeinde en de avonden
vervangen zijn door VraagRRReis. Gelukkig is de reserveringstijd ingekort tot 30 minuten. Er is nog
weinig rekening gehouden met de wensen van inwoners van kleine OV-loze dorpen, ouderen,
gehandicapten, digibeten en wandelaars. Daarvoor is een goed en eenvoudig aanvullend
vervoerssysteem nodig.
Zie bijlage “Witte vlekken Apeldoorn”.
Het aanvullend vervoer schiet ernstig tekort.
De opdrachtgever heeft duidelijk gesteld dat het kleinschalige of “overig vervoer” NIET bij de
concessie hoort. Gelet op de sterk vergrote loopafstanden tot de haltes is advisering naar de
opdrachtgever voor invulling van het kleinschalig of “overig vervoer” een mogelijkheid om dit leed
te verzachten. Maar daar dien(t)(en) de provincie(s) wel regie en een duidelijke regie te voeren.
Dat betekent dat men dat niet puur aan de markt kan overlaten. De provincie(s) stel(t)(en) eisen
t.a.v. duur, gebiedsomvang, prijs en bereikbaarheid.
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8 Bijlages
8.1 Aansluitingen op station Zwolle
Bij aanvang van de concessie IJssel-Vecht in december zal de gehele stadsdienst van Zwolle op de schop gaan. Daarbij worden de lussen die de stadslijnen in
veel wijken maken rechtgetrokken. Dit heeft ook invloed op de aansluitingen op de treinen op station Zwolle. In deze notitie zijn de gevolgen die de nieuwe
dienstregeling heeft voor de reguliere stadslijnen beschreven. De lijnen 7, 9 en 12 zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze lijnen vooral gericht zijn op
het vervoeren van studenten en scholieren en daarom maar beperkt rijden.
Aankomst op het station
In tabel 1 zijn de aankomsttijden van de reguliere stadsdienstlijnen op station Zwolle in de dienstregeling van 2021 weergegeven. Een groen tijdstip
betekent dat reizigers maximaal 10 minuten hebben tot vertrek van de eerste trein (de intercity van .15 en .45 naar Groningen), wat gezien kan worden als
een comfortabele overstap. Een oranje tijdstip betekent een overstap van 11-15 minuten, dit is aan de lange kant en eigenlijk niet aantrekkelijk. Een rood
tijdstip betekent dat reizigers 16-30 minuten moeten wachten, dit is te lang om van een overstap te kunnen spreken.
Tabel 1: De aankomsttijden van de reguliere stadsdienstlijnen op station Zwolle.

Maandag-Vrijdag
Lijn Richting
Ochtend Middag
1
Stadshagen
.08/.23/.38/.53
2
Aa-Landen
.10/.25/.40/.55
3
Hessepoort
.14/.44 .02/.32
4
Aa-Landen
.03/.18/.33/.48
5
Westenholte
.03/.33 .18/.48
6
Ittersummerbroek .25/.55
8
Ittersummerbroek .10/.40
11 Stadshagen
.29/.59
14 Schelle
.10/.40 .18/.48

Zaterdag
Ochtend Middag
.08/.23/.38/.53
.10/.25/.40/.55
.31
.03/.18/.33/.48
.03/.33 .18/.48
.25/.55
.10/.40
.29/.59
.10/.40 .18/.48
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Avond + Zondag
Ochtend Middag
.08/.38 .23/.53
.25/.55
.31
.10/.40
.03/.33 .18/.48
.25/.55
.29/.59
.10/.40 .18/.48

Opmerkingen
Aansluiting in Stadshagen op trein van/naar Zwolle.
In Aa-Landen gekoppeld aan lijn 4.
Rijdt 's avonds en in het weekend als VraagRRReis.
In Aa-Landen gekoppeld aan lijn 2.
Rijdt 's avonds en zondag als VraagRRReis.
In Ittersummerbroek gekoppeld aan lijn 8.
In Ittersummerbroek gekoppeld aan lijn 6.
Aansluiting in Stashagen op trein. Rijdt grotendeels parallel aan lijn 1.
Rijdt 's avonds en zondag als VraagRRReis.
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Vertrek vanaf het station
In tabel 2 (zie volgende pagina) de vertrektijden van de reguliere stadsdienstlijnen op station Zwolle in de dienstregeling van 2021 weergegeven. Een groen
tijdstip betekent dat reizigers maximaal 10 minuten hebben na aankomst van de laatste trein (de intercity van .15 en .45 uit Groningen), wat gezien kan
worden als een comfortabele overstap. Een oranje tijdstip betekent een overstap van 11-15 minuten, dit is aan de lange kant en eigenlijk niet aantrekkelijk.
Een rood tijdstip betekent dat reizigers 16-30 minuten moeten wachten, dit is te lang om van een overstap te kunnen spreken.
Tabel 2: De vertrektijden van de reguliere stadsdienstlijnen vanaf station Zwolle.

Lijn
1
2
3
4
5
6
8
11
14

Richting
Stadshagen
Aa-Landen
Hessenpoort
Aa-Landen
Westenholte
Ittersummerbroek
Ittersummerbroek
Stadshagen
Schelle

Maandag-Vrijdag
Ochtend Middag
.08/.23/.38/.53
.13/.28/.43/.58
.22/.52 .00/.30
.05/.20/.35/.50
.04/.34 .19/.49
.13/.43
.28/.58
.01/.31
.12/.42 .20/.50

Zaterdag
Ochtend Middag
.08/.23/.38/.53
.13/.28/.43/.58
.50
.05/.20/.35/.50
.06/.36 .21/.51
.13/.43
.28/.58
.01/.31
.12/.42 .20/.50

Avond + Zondag
Ochtend Middag
.08/.38 .23/.53
.05/.35
.50
.20/.50
.06/.36 .21/.51
.28/.58
.01/.31
.12/.42 .20/.50

Opmerkingen
Aansluiting in Stadshagen op trein van/naar Zwolle.
In Aa-Landen gekoppeld aan lijn 4.
Rijdt 's avonds en in het weekend als VraagRRReis.
In Aa-Landen gekoppeld aan lijn 2.
Rijdt 's avonds en zondag als VraagRRReis.
In Ittersummerbroek gekoppeld aan lijn 8.
In Ittersummerbroek gekoppeld aan lijn 6.
Aansluiting in Stashagen op trein. Rijdt grotendeels parallel aan lijn 1.
Rijdt 's avonds en zondag als VraagRRReis.

Toelichting per lijn
Zoals te zien is in tabel 1 en 2, sluiten de stadsbussen lang niet altijd goed aan op de treinenknoop. In deze paragraaf wordt getracht te verklaren waarom
niet en wat de gevolgen hiervan zijn voor reizigers.
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Lijn 1 en 11 (Stadshagen)
Lijn 1 rijdt maandag tot en met zaterdag overdag in een kwartierdienst. De ritten die aansluiten op de treinenknoop komen op tijd aan voor een rustige
overstap. Dit geldt ook voor de vertrekkende ritten aansluitend op de treinenknoop. ’s Avonds en zondag rijdt slechts de helft van de ritten. Op deze
tijdstippen is het helaas niet mogelijk om zowel de vertrekkende als de aansluitende ritten goed op de treinenknoop aan te laten sluiten en is ervoor
gekozen om de grootste stroom reizigers een goede aansluiting te bieden. Dat betekent dat er ’s ochtends een aansluiting wordt geboden van de bus naar
de trein en de rest van de dag van de trein naar de bus. Dit heeft wel tot gevolg dat er rond het middaguur een gat van 45 minuten valt.
Lijn 11 biedt geen aansluiting op de treinenknoop. Dit is echter door de samenloop met lijn 1 en de aansluitingen die deze lijn op station Stadshagen biedt
geen groot probleem.
Lijn 2 en 4 (Aa-Landen)
Lijn 2 en 4 zijn in Aa-Landen aan elkaar gekoppeld en kunnen daarom als één ringlijn gezien worden. Deze ringlijn heeft een rijtijd van ongeveer 35 minuten.
Een bus die vanaf het station vertrekt als de ene lijn, komt dus altijd 35 minuten later op het station aan als de andere lijn. Dit maakt het onmogelijk om
zowel op lijn 2 als lijn 4 van én naar de treinen goed aan te sluiten. In de praktijk zal lijn 2 goed aansluiten op de treinen en zullen de treinen goed aansluiten
op lijn 4. Voor reizigers uit Aa-Landen levert dit geen grote problemen op, die kunnen gewoon afhankelijk van hun reisrichting gebruik maken van lijn 2 of
lijn 4. Maar reizigers uit Holtenbroek en Diezerpoort worden hiermee opgezadeld met een langere reistijd of een langere overstap, wat een negatieve
invloed kan hebben op het gebruik van de bus naar het station vanuit deze wijken.
Lijn 3 (Berkum - Hessenpoort)
Ook op lijn 3 wordt niet altijd een goede aansluiting van én naar de treinenknoop tegelijkertijd aangeboden. Daarom vindt er op deze lijn een shift plaats
rond het middaguur. ’s Ochtends sluiten de treinen goed aan op de vertrekkende ritten van lijn 3, met een overstap van 7 minuten op de laatst aankomende
trein in de knoop.
‘s Middags sluiten de aankomende ritten van lijn 3 juist aan op de treinenknoop, echter is de overstap wel een stuk langer. Voor de eerst vertrekkende trein
uit de knoop is de overstap 13 minuten, maar voor de laatst vertrekkende intercity’s kan die overstaptijd oplopen naar bijna 20 minuten. Dit is vrij lang voor
een aantrekkelijke overstap en kan dan ook reizigers kosten.
’s Avonds en in het weekend wordt slechts een uurdienst gereden, welke bovendien wordt uitgevoerd als VraagRRReis. De ritten vanaf het station hoeven
niet gereserveerd te worden en sluiten net als op doordeweekse ochtenden goed aan op de trein. De ritten naar het station, die wel gereserveerd moeten
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worden, hebben echter dezelfde lange overstap als op doordeweekse middagen wordt aangeboden. Dit kan ertoe leiden dat deze ritten maar beperkt
aangevraagd zullen worden.
Lijn 5 (Westenholte)
Lijn 5 is de enige lijn in de stadsdienst die in grote lijnen niet aangepast wordt. De route blijft gelijk aan die in de huidige dienstregeling en ook de
dienstregeling blijft in grote lijnen hetzelfde. Enkel de dienstregeling in de ochtend wordt aangepast. In de huidige dienstregeling komt lijn 5 ’s ochtends om
.09 en .39 aan en biedt een goede overstap van de bus op de vertrekkende treinen. In omgekeerde richting is dit wegens een rijtijd van 29 minuten niet
mogelijk, maar dit is geen groot bezwaar omdat de grootste stroom reizigers op dit moment vanuit de wijken naar het station loopt. In de nieuwe
dienstregeling vertrekt lijn 5 in de ochtend echter om .04 en .34 van het station en komt daar om .03 en .33 weer aan, wat in beide richtingen een relatief
lange overstap (minimaal 12 minuten) oplevert. Dit kan een negatief effect hebben op de reizigersaantallen.
Lijn 6 en 8 (Ittersummerbroek)
Keolis belooft met deze lijnen een grote verbetering van het aanbod in Zwolle-Zuid. De aansluitingen op het station vallen echter tegen. Alleen vanuit
Zwolle-Zuid naar het station biedt lijn 8 een comfortabele overstap (aankomst op station .10 en .40, vertrek eerste trein 5 minuten later), maar in de
tegenrichting moeten reizigers minimaal 13 minuten wachten (vertrek om .28 en .58). Reizigers die met een andere trein eerder op het station arriveren
zouden ook lijn 6 kunnen nemen, die vertrekt een kwartier eerder om .13 en .43, maar moeten dan wel haast maken. Van een comfortabele overstap van
de trein op de bus naar Zuid is dus geen sprake.
Of de lijnen 6 en 8 standaard gekoppeld worden aan een lijn naar het centrum, valt uit de dienstregeling niet goed op te maken.
Lijn 14 (Schelle)
De nieuwe lijn 14 naar Schelle en Wkc. Zuid heeft 27 minuten nodig om een rondje te maken. Omdat deze lijn slechts in een halfuursdienst rijdt kan deze
niet in beide richtingen aansluiten op de treinen. Daarom wordt ’s ochtends een overstap geboden van lijn 14 op de treinen en in de middaguren juist van
de treinen op lijn 14. Op deze manier wordt er voor de grootste stroom reizigers toch een goede aansluiting geboden. Of lijn 14 ook standaard gekoppeld
wordt aan een lijn naar het centrum valt uit de dienstregeling niet goed op te maken.
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Conclusie
In de nieuwe dienstregeling voor de stadsdienst Zwolle worden veel lijnen gestrekt om een duidelijker, overzichtelijker en aantrekkelijker product voor de
reiziger aan te bieden. Echter, veel lijnen sluiten niet goed aan op de treinenknoop. Op sommige lijnen is dat geen groot bezwaar, omdat de groep reizigers
die er nadelen van ondervindt kleiner is dan de groep reizigers die zo wel een goede overstap krijgt. Op een aantal lijnen worden de overstaptijden echter zo
lang dat deze niet meer aantrekkelijk te noemen zijn. Omdat snelheid (en dus ook goede aansluitingen) een van de bouwstenen is van een goed OVnetwerk, kan dat tot gevolg hebben dat reizigers uitwijken naar andere reisalternatieven, zoals de fiets. Dit met een afname in reizigersaantallen als negatief
gevolg.
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8.2 Witte vlekken Apeldoorn
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