
Bijlage bij Statenbrief 
 

 

 

   

 

 

Datum 

1 september 2018 

 
Zaaknummer 

2018-009475 

 
 

  Blad 

  1 van 7 

  

Onderwerp   

Wijzigingen in de dienstregeling 2019 per OV-concessie in Gelderland   

   

Portefeuillehouder   

Conny Bieze   

   

    
   

   

   

   

4a Wijzigingen Arnhem/Nijmegen (Hermes) 

 

Stad/Streek diensten Arnhem 

• Lijn 9. Beëindiging dienstregeling Arnhem CS-Hoogkamp-Schaarsbergen na 20.00 uur 

• Lijn 13. Beëindigen dienstregeling op werkdagen na 18.30 uur, op zaterdagen en op zondagen 

• Lijn 14. Arnhem-Nijmegen Brakkenstein. Extra ritten zondagochtend 

• Lijn 14. Wisselen route 331 en 14 ter hoogte van Oosterhout 

• Lijn 33. Routewijziging Lent Turennesingel 

• Lijn 33. Vervallen halte Kolkweg, Haalderen 

• Lijn 43. Arnhem-Dieren-Apeldoorn. Vervallen eerste rit zaterdagochtend 

• Lijn 51. Arnhem-Wageningen. Toevoegen vroege ritten 

• Lijn 66. Westervoort-Alliander. Alleen nog in spits 

• Lijn 331. Wisselen route 331 en 14 ter hoogte van Oosterhout 

• Lijn 352. Arnhem-Wageningen. Aanpassen spreiding vertrektijden 

• Lijn 556. Start buurtbus Heteren-Elst 
 
Stad/Streek diensten Nijmegen 

• Lijn 2. Aanpassing spreiding vertrektijden lijn 2, 99, 331 

• Lijn 6. Frequentiedaling in dal en op zaterdag 

• Lijn 57. Nijmegen-Kranenburg. Opheffen lijn t.g.v. opwaarderen lijn 58, was al vastgesteld voor 
dienstregeling 2018. 

• Lijn 80. Nijmegen-Millingen ad Rijn. Reduceren ritten in de spits t.g.v. lijn 82 

• Lijn 82. Nijmegen-Millingen ad Rijn. Toevoegen spitsritten 
Breng Flex 

• Het systeem Breng Flex blijft ook in 2019 rijden. Er wordt met Hermes nog overleg gevoerd over 
randvoorwaarden. Thans wordt een evaluatie uitgevoerd, waarvan de uitkomsten eind dit jaar 
bekend zijn. Er zal in het voorjaar van 2019 een definitief besluit worden genomen of het 
systeem in de jaren 2020-2023 wordt voortgezet, of dat de pilot wordt beëindigd. 
 

 
4b Wijzigingen Veluwe (Syntus en Connexxion) 
 
Wijzigingen ter vaststelling Veluwe 
 
Stadsdienst Apeldoorn 

• Lijnen krijgen beginpunt op logische plek in de wijken i.p.v. station. Voor de reiziger beter 
duidelijker, omdat op station nu niet als eindpunt station staat maar b.v. Apenheul. 

• Geldt voor lijnen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 17 
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• Lijn 4 extra vroege rit naar station. 

• Lijn 10. Vanwege een doorstromingsprobleem op de zaterdag wordt dit een 20 minutendienst 
om de aansluitingen betrouwbaar te blijven bieden. 

• Lijn 11. Deze wordt verdeeld in eens per uur naar Stadshoudersmolen en eens per uur een slag 
die teruggaat via de Edisonlaan / Erasmusstraat naar het station. Reden is weinig reizigers naar 
noordelijk industrieterrein en steeds meer studenten naar ROC Aventus en Hoornbeek. 

• Lijn 14. ’s Middags in de vakanties van 15 minuten naar 30 minutendienst vanwege laag gebruik 
 
Stadsdienst Ede 

• Lijnen 1 en 2. Spitsverdichting ma/vr tussen station en KennisCampus/Zandlaan (’s ochtends 
tussen 8:15 en 10:15 als lijn 1 van station naar Zandlaan; ’s middags tussen 14:00 en 16:30 als 
lijn 2 van Zandlaan naar station). 

• Lijn 6. Vanwege o.a. de verhuizing van Woonzorgcentrum De Klinkenberg wordt de route 
aangepast en korter. Daarom kunnen meer “vaste” ritten worden gereden. 

 
Stadsdienst Harderwijk 

• Geen wijzigingen voorgesteld 
 
Streeklijnen regio Apeldoorn 

• Lijn 102 Apeldoorn – Amersfoort. 1 maal per uur tussen Apeldoorn en Amersfoort; tussen 
Hoevelaken en Amersfoort extra ritten in spits 
Terschuur en Zwartebroek minder bussen (van 1 à 2 naar 1 per uur) 

• Nieuwe lijn 103 Apeldoorn – Barneveld Centrum. Wens van gemeente Barneveld om 
rechtstreekse verbinding met Apeldoorn. Deze lijn gaat rijden via Harselaar-West. Alleen op ma-
vr buiten vakanties. 

• Lijn 106 Otterlo – Hoenderloo. Deze rijdt alleen nog tussen Otterlo en Bezoekerscentrum Hoge 
Veluwe. Er maakten bijna geen reizigers gebruik van het stuk Bezoekerscentrum – Hoenderloo. 
In mei en de zomermaanden een halfuursdienst. Periode avondritten wordt beperkt tot juli t/m 
augustus 

• Lijn 108 Ede - Apeldoorn. Deze gaat in vakanties en weekenden elk halfuur rijden i.p.v. elk uur 
vanwege toenemende vervoersvraag. 

 
Streeklijnen regio Harderwijk 

• Lijn 101 Harderwijk – Amersfoort. Invoering vakantiedienstregeling van 2 naar 1 per uur 
vanwege geen studenten 

• Lijn 111 Harderwijk – Nunspeet. Deze gaat op werkdagen de hele dag een halfuursdienst rijden. 
Tijdens vakanties alleen nog een uursdienst 

• Lijn 205 Barneveld – Harderwijk gaat in Barneveld Noord via de nieuwe tunnel onder spoor door 
 
Streeklijnen Regio Ede 

• Lijn 85 Ede - Veenendaal. Rond 7:50 een extra rit van Veenendaal naar Ede vanwege de grote 
vervoervraag naar Ede 

 
Valleilijn (Bus Ede-Wageningen) 

• Vanaf september rijden enkele spitsritten van lijn 88 als lijn 84 over de Campus route. 
Frequentie wordt in de spits 6 (was 4) maal per uur. Vanwege de sterk groeiende vervoersvraag 
naar juist de Campus in de spits is dit haalbaar. De minder ritten van lijn 88 worden weer 
gecompenseerd door aanpassing in de dienstregeling van lijn 86 naar Wageningen Noord. De 
spitsverdichting wordt aangepast aan de college tijden. 
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Veluwelijn (Bus Apeldoorn – Zwolle) 

• In februari 2019 wordt het busstation Zwolle verplaatst van de noordzijde naar de zuidzijde van 
het station. Dit heeft voor lijnen 100 en 203 gevolgen voor de dienstregeling 

• Lijn 201 Hattem – Zwolle. Hier vervalt per december 2018 de halte A50/Carpoolplaats in 
Hattem. Er zijn te weinig gebruikers van deze halte die op de 201 stappen. De lijn 202 doet 
deze halte wel aan. 

• Lijn 202. De avond- en weekendritten worden als lijn 204 (nieuw) uitgevoerd omdat deze dan 
een afwijkende route volgt via de A28 en het Katwoldeplein in Zwolle. De 202 blijft via de oude 
IJsselbrug en Veerallee rijden. 

 
Corridor Bus Apeldoorn – Arnhem 

• Lijn 43 Apeldoorn – Dieren – Arnhem. Op zaterdag en op zondag vervalt de eerste rit 
Halte Engelanderweg vervalt. 
Lijn 91 Apeldoorn – Beekbergen – Arnhem. Zondag vervalt eerste rit. Te weinig gebruik. 
Lijn 191 Woeste Hoeve – Schalterdalweg. Deze lijn wordt opgeheven. Alternatief, deelfiets de 
KeoBike. 
Lijn 231 Apeldoorn – De Maten – Arnhem. Extra rit op ma-vr vanuit Apeldoorn om 7:20 uur 

 
Streekdiensten omgeving Zwolle 

• Lijn 100 Nunspeet - Elburg – Zwolle. Deze gaat na opening nieuwe busstation direct naar het 
station Zwolle en niet meer via de Eekwal. 

• Lijn 200 Nunspeet – Zwolle. Deze gaat niet meer rijden tussen Nunspeet en Elburg. De handvol 
reizigers kunnen gebruiken blijven maken van de 100 en schoolbus 600 naar Zwolle v.v. 

 
Stedendriehoek 

• Lijn 15 Apeldoorn – Twello. Eerste 2 ritten 5 minuten eerder om beter aan te sluiten op 
schooltijden in Twello. 

• Lijn 170/171 Epe – Twello – Deventer. Wijzigen aankomst- en vertrektijden bij station Twello om 
aansluiting uit/naar Terwolde te verkorten van 15 naar 5 minuten. 
Enkele ritten vervallen vanwege geen of bijna geen gebruik. 

 
 
Buurtbussen 

• Lijn 501 Garderen – Ermelo gaat niet meer via Stationsweg / Rietlaan rijden maar via 
Horsterweg /Hortensialaan naar station vanwege drukte op huidige route. 

• Lijn 514 Wezep – ’t Harde wijzigt dienstregeling zodat deze weer wordt aangesloten op trein 
naar Zwolle 

 
 
Schoollijnen 

• Fruytierschool lijnen. Lijn 653 rijdt niet meer via Ede, Station. 
Lijn 658 rijdt door naar Aventus/Hoornbeek scholen 

 
 
 
Wijzigingen ter vaststelling Veluwe (trein) 

• Geen 
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4c Wijzigingen Achterhoek Rivierenland (Arriva en Connexxion) 

 
Wijzigingen ter vaststelling Achterhoek (trein) 

• Om de Randstad een half uur eerder te kunnen bereiken zal op werkdagen voor 06:00 uur een 
extra vroege trein gaan rijden van Winterswijk naar Zutphen en vandaar naar Apeldoorn. Daar  
wordt goed aangesloten op de (spits)Intercity naar Amsterdam. Vertrek 5:56 uit Winterswijk, 
zonder overstap door naar Apeldoorn aankomst 6:55 uur. De allereerste trein vanuit Zutphen 
naar Apeldoorn gaat een paar minuten later rijden, zodat reizigers minder lang hoeven te 
wachten op hun aansluitende bus of trein. 

• Op zondagmiddag wordt op de verbindingen Zutphen-Winterswijk en (Arnhem-) Doetinchem-
Winterswijk  een halfuurdienst geboden. Door toenemende vraag naar sociaal recreatief vervoer 
is het aanbod hiermee weer passend. 

• In de late zaterdagavond is de sociale recreatieve vraag naar vervoer aan het wijzigen. Om hier 
op in te spelen worden op het traject Arnhem-Winterswijk een aantal ritten in de vroege nacht 
verschoven. Een rit Doetinchem – Arnhem wordt vanwege het geringe gebruik opgeheven. Als 
pilot wil Arriva vanaf april 2019 een tweetal ritten toevoegen in de late nacht. . De nachttreinen 
vertrekken  dan om 00:34, 01:34, 04:30 en 05:30 van Arnhem naar Winterswijk. De laatste twee 
zijn in het kader van de Nachterhoeker pilot. Deze  pilot is het resultaat van onderzoek waaruit 
blijkt dat het uitgangspubliek veel later vertrekken wil. 

 
Wijzigingen ter vaststelling Achterhoek (bus) 

Voorstellen Achterhoek bus avondnetwerk 

• Introductie Avondnetwerk. Kenmerken 
• Alle huidig bediende woonkernen blijven minimaal één keer per uur bediend. 
• Aansluitingen zijn hetzelfde als overdag of wijzigen om de grootste reizigersstromen beter te 
faciliteren; consequentie kan dan zijn dat kleinere reizigersstromen minder goed gaat 
aansluiten. 
• Gedeeltes van lijnen waar in de avonduren nauwelijks reizigers in/uitstappen worden niet of op 
een andere manier bediend. 

• Geldt voor lijnen 23, 24, 28, 40, 51, 56, 81 en 82. 

• Lijn 128 (nieuw) Doetinchem – Gendringen – Dinxperlo gaat aanvullend rijden naast lijn 28 
Doetinchem – Gendringen. Hierdoor ontstaat ieder half uur een reisoptie (Arnhem –) 
Doetinchem – Oude IJsselstreek  

• Nachtvlinder 890 is hierdoor niet meer nodig, deze wordt opgeheven. 

• Lijn 40 Dinxperlo – Doetinchem gaat per december 2018 ’s avonds ook 1 maal per uur Terborg 
– Doetinchem rijden. 

• Lijn 81 Deventer – Zutphen. Overstap in Deventer van intercity uit Amersfoort en Enschede 
wordt korter. 

• Lijn 81 rijdt ‘s avonds een kortere route in Zutphen. Hierdoor vervallen de haltes Rijkenhage, 
Berkelsingel, ’s-Heerensteen en Coehoornsingel vanwege bijna geen gebruik 

• Lijn 82 Zutphen – Doetinchem. Alle overstappen op treinen v.v. worden ’s avonds korter. 
 
Voorstellen Achterhoek bus verbeteren aansluitingen 

• Er wordt in de dienstregeling 2019 geïnvesteerd in verbeteringen van aansluitingen. De 
wijzigingen zijn nodig vanwege toegenomen verkeersdrukte en congestie op het wegennet. 

• Lijn 23 Doetinchem – Borculo. In Doetinchem wordt de overstap van de trein uit Arnhem op lijn 
23 fors korter. 
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• Lijn 51 Vorden – Doetinchem. In het voorjaar 2019 wordt een nieuwe halte aan de N18 
gerealiseerd ter hoogte van Keijenborg. Lijn 51 zal dan deze halte aandoen en niet meer door 
het dorp rijden. 

• Lijnen 56/81 Achterhoek – Deventer. Rijtijden worden ruimer opgezet om betrouwbaarder aan te 
komen op eindpunt en eventueel vertragingen op te vangen. 

• Lijn 56 zal in de spits beter aansluiten op de treinen naar het westen en minder naar Zwolle c.q. 
Arnhem. 

• Lijn 81 Deventer – Zutphen zal in Zutphen goed aansluiten op stoptreinen maar minder goed op 
trein naar Arnhem - Roosendaal 

• Lijn 54 Laren – Zutphen. Dienstregeling wordt half uur verlegd om beter aan te sluiten op 
sprinter naar Nijmegen 

• Lijn 72 Varsseveld – Neede. Om de aansluitingen aan het station Lichtenvoorde – Groenlo 
betrouwbaar te houden en in te spelen op de vervoersvraag zullen overdag en in avond en 
weekend de frequentie tussen Neede – Eibergen – Groenlo verminderen naar 1 maal per uur. In 
de spits blijft 2 maal per uur bestaan. 

 
Voorstellen Achterhoek N18 Corridor 

• Lijn 73 Winterswijk – Enschede. Gaat per december 2018 rijden tussen Eibergen en Enschede 
via nieuwe N18 op werkdagen. 

• Lijn 74 Doetinchem – Enschede. Gaat per december 2018 rijden tussen Eibergen en Enschede 
via nieuwe N18 op werkdagen. 

• Lijn 53 Hengelo – Haaksbergen. Deze lijn gaat vanaf december 2018 verder door naar Eibergen 
op werkdagen. 

• Nieuwe lijn 474 Varsseveld – Haaksbergen. Deze rijdt de oude route van lijn 74 in de avonden 
en weekend. 

• Lijn 74 Doetinchem – Enschede. Extra spitsrit in de ochtend van Groenlo naar Graafschap 
College om vervoersvraag op te vangen. 

 
Voorstellen frequentieaanpassingen op zaterdag 

• De vraag naar vervoer op een aantal lijnen in de regio is op zaterdag niet in balans met het 
aanbod. Te weinig reizigers maken gebruik van het aanbod. Daarom worden de volgende lijnen 
frequentie aanpassingen door gevoerd. 

• Lijn 23 middaguren van twee keer naar één keer per uur  

• Lijn 24 middaguren van twee keer naar één keer per uur  

• Lijn 28 ochtenduren van twee keer naar één keer per uur, in de middaguren wel twee keer per 
uur  

• Lijn 56 overdag van twee keer naar één keer per uur  

• Lijn 81 overdag van twee keer naar één keer per uur  
 
 
Wijzigingen ter vaststelling Rivierenland (trein) 

• Met de invoering van PHS op Utrecht – Eindhoven is er door verslechterde aansluitingen sprake 
van een flinke vervoersafname op het westelijk deel van de lijn Arnhem-Tiel. Op het oostelijke 
deel is juist sprake van een groei. Om deze reizigers tegemoet te komen gaat de rit van 09:17 
uit Tiel nu zonder overstap in Elst verder naar Arnhem en de rit van 10:08 uit Arnhem zonder 
overstap door naar Tiel.. 

 
Wijzigingen ter vaststelling Rivierenland (bus) 
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• Lijn 44 Tiel – Maurik - Wageningen. Op weekenddagen gaat lijn 44 richting station Tiel een 
kortere route rijden. Dit omdat het nogal eens voorkwam dat deze bus de aansluiting op de trein 
in Tiel miste. Een aantal haltes in Tiel wordt daarbij niet aangedaan maar er maakte hier zeer 
weinig reizigers gebruik van. 

• Lijn 45 Tiel – Wageningen. I.v.m. de reconstructie van de Grote Brugse Grintweg in Tiel, welke 
wordt afgewaardeerd en versmald, zal lijn 45 vanaf lente 2019 niet meer hierdoor heen rijden 
maar via de Westroijensestraat en de Laan van Westroijen. De halte Grote Brugse Grintweg zal 
wellicht worden verplaatst naar de Laan van Westroijen. 

• Lijn 49 Andel – Zaltbommel – Kerkdriel. Deze lijn wordt verkort tussen Brakel en Zaltbommel en 
zal een snellere route krijgen tussen Zuilichem en Gameren. Hierdoor worden Andel, Nieuwaal 
en Kerkdriel niet meer aangedaan door lijn 49.Dit vanwege te weinig gebruik in genoemde 
plaatsen. Nieuwaal krijgt een belbus. Andel blijft via de Buurtbus 268 en Schoolbus 668 
verbonden met Zatbommel. 

• Lijn 67 (nieuw) Zaltbommel – Kerkdriel. Deze gaat in de spits op werkdagen buiten vakanties 
rijden om de drukte op de Buurtbus 267 op te vangen. 

• Lijn 68 (nieuw) Zaltbommel – Aalst. Deze gaat in de spits op werkdagen buiten vakanties rijden 
om de drukte op de Buurtbus 268 op te vangen. Doet Nederhemert, Delwijnen, Kerkwijk en 
Bruchem aan. 

• Lijn 146 Culemborg – Vianen. De route van de 146 in Culemborg gaat lopen via de Wethouder 
Schoutenweg en de Zijderupsvlinderlaan, De bussluis in de Prijsseweg en drukte door fietsers 
hebben teveel een nadelig effect op het halen van de dienstregeling. De haltes worden 
verplaatst. 

• Lijn 543 Tiel – Poppenbebouwing. Deze lijn is speciaal voor reizigers naar Werkzaak in 
Geldermalsen opgezet. Per december 2018 zal deze lijn ook station Geldermalsen aandoen, 
dus ontstaat zo de lijn Geldermalsen – Werkzaak – Tiel. 

• Lijn 165 Druten – ’s Hertogenbosch wordt op zaterdag een uursdienst i.p.v. halfuursdienst. 

• Het gedeelte van lijn 165 tussen Kerkdriel en ’s Hertogenbosch blijft op de zaterdagmiddag wel 
een halfuursdienst. 

 
Buurtbussen en Schoollijnen 

• Buurtbus 194 Zelhem – Aalten. Eerste bus van Sinderen, Dinxperlo naar Aalten gaat een uur 

eerder rijden op alle werkdagen. Schoollijn 694 gaat een half uur later rijden. Hierdoor rijdt ieder 

half uur tussen 6:45 en 8:45 een bus van Dinxperlo naar Aalten. 

• Buurtbus 198 rijdt niet meer naar Noordijk en Rietmolen. Er waren nauwelijks reizigers die hier 

gebruik van maakten. In Groenlo zal de lijn doorrijden naar halte Den Sliem en de Laarberg. 

• Buurtbus 265 West Maas en Waal wordt opgeheven vanwege veel te weinig gebruik. In dit 

gebied wordt vraag gestuurd vervoer ontwikkeld 

• Schoollijn 612 (nieuw) Doetinchem – Sportpark Zuid. Deze nieuwe lijn ontsluit in de ochtend en 

middagspits de nieuwe onderwijslocaties van het Graafschap College in Doetinchem. De 

schoollijnen 628, 651 en 682 zullen kleine wijzigingen in tijden en routevoering hebben vanwege 

de nieuwe locaties van het Graafschap College. 

• Schoollijn 694 Aalten – Lichtenvoorde gaat vanwege ontbreken van reizigers alleen nog maar 

rijden tussen Aalten en Dinxperlo. 

 

Arriva Vlinder 
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• Arriva Vlinder is een vraaggestuurd openbaar vervoersysteem welke gaat rijden in gebieden 

met weinig vervoersvraag. Via een MaaS concept is deze te reserveren. Op de volgende 

locaties gaat deze ingezet worden. 

• Beide Servicelijnen in Doetinchem worden gedeeltelijk uitgevoerd als Vlinder. Kenmerken zijn: 

o rijdt twee keer per uur volgens een dienstregeling. Een deel van de reizigers reserveert 

hun reis vooraf, een ander deel van de reizigers stapt in bij de reserveringsvrije haltes  

o reizigers vanuit het centrum en het ziekenhuis kunnen elk half uur reserveringsvrij 

instappen.  

o snellere reismogelijkheden worden aangeboden omdat haltes die niet zijn gereserveerd 

niet aangedaan worden  

o rijdt standaard twee keer per uur, dit in tegenstelling tot de huidige servicelijnen  

• Lijn 52 Lochem wordt na 9:00 uitgevoerd als Vlinder met lijnnummer 852. Station Lochem is 

reservering vrij. Het vakantiepark Ruighenrode wordt niet meer aangedaan. Bijna geen reiziger 

maakte hier gebruik van. 

 


