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Voorwoord 

 
 
 
  
Voor u ligt het eerste exploitatieplan van Arriva voor West Brabant. Hierna volgen er nog zes gedurende 
de looptijd van acht jaar voor de concessie West Brabant. In het exploitatieplan worden de veranderingen 
in de dienstregeling voor het komende jaar afgesproken en vastgelegd. Dat doen wij als Arriva in nauw 
overleg met de opdrachtgever de provincie Noord-Brabant, het Reizigersoverleg Brabant (ROB) en de 
gemeenten.   
 
Het exploitatieplan 2016 is in een korte tijd gemaakt. Normaal gesproken begint dit proces al eerder in 
het najaar van het jaar voor de lopende dienstregeling (in dit geval najaar 2014). Toen waren we echter 
druk doende met de implementatie van het nieuwe concessiecontract. Dit exploitatieplan 2016 is dan ook 
onder tijdsdruk opgesteld in het voorjaar van 2015. In dezelfde periode is ook de organisatie van het 
Strategische, Tactische en Operationele Ontwikkelteam neergezet. Inmiddels is dit ingevuld en 
functioneren alle teams in zowel Oost, als West Brabant. 
 
Qua inhoud ligt de focus van dit exploitatieplan op de vertaling van het openbaar-vervoerbeleid van de 
provincie Noord-Brabant in de dienstregeling 2016. In 2015 is de ‘oude’ dienstregeling uit 2014 blijven 
rijden en moeten de nieuwe beleidsuitgangspunten nog worden ingevuld. Dat doen we niet volgens de 
meetlat van het bestek, maar duidelijk in de geest van het bestek.  
 
De komende jaren hebben we meer tijd om met de partners de exploitatieplannen op te stellen. 
Ondanks de tijdsdruk is er door de betrokken partijen aan de tafel van het Tactische Ontwikkelteam 
(TOT) constructief gewerkt aan het voorliggende exploitatieplan. Dank aan deze partijen.  
 
Ik wens u veel leesplezier. En laat dit plan u inspireren om voor de komende jaren met voorstellen te 
komen voor aanpassing of wijziging van de dienstregeling in West Brabant. Wij staan er voor open. 
 
 
Kees van de Wouw 
Regiomanager Brabant 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Doel exploitatieplan 
Het doel van het exploitatieplan is op een gestructureerde en transparante manier aanpassing en 
wijziging van de dienstregeling voor het komende jaar af te spreken en vast te stellen. Het geeft de 
vervoerder positie om in de rol van opbrengstverantwoordelijke te komen en dient voor de provincie om 
te toetsen of de juiste zaken worden uitgevoerd en dat het beschikbare budget verantwoord en op de 
goede wijze wordt aangewend. Dit mede in het licht van het sturen op de provinciale doelstellingen van: 
Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord openbaar vervoer. 
 
Daarnaast zijn ook gemeenten en het ROB (ReizigersOverleg Brabant) actief berokken bij het proces van 
het opstellen en uitwerken van het exploitatieplan. 
 
Specifiek doel voor het exploitatieplan West Brabant 2016 is de doorvertaling te maken van de 
beleidsuitgangspunten van de provincie Noord-Brabant in de dienstregeling. Met de gunning van het 
concessiecontract West Brabant is –in tegenstelling tot Oost Brabant-  de ‘oude’ dienstregeling 
gecontinueerd.  
Leidend in de vertaling van de beleidsuitgangspunten Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord 
openbaar vervoer van de provincie, is voor het opstellen van de dienstregeling het bestek c.q. 
kernnetwerk geweest. Dit is ook het vertrekpunt voor de vormgeving van de dienstregeling 2016 in West 
Brabant. Alleen is er nu geen sprake van een aanbesteding, maar een invulling van een dienstregeling. 
Dat betekent dat de dienstregeling 2016 vormgegeven wordt in de ’geest’ van het bestek en niet volgens 
de ‘letter’ van het bestek. Belangrijk hierbij zijn natuurlijk de zwakke plekken en de noodzakelijke 
uitbreidingen in de huidige dienstregeling, die volgens het kernnetwerk zouden worden ingevuld. Arriva 
tracht met slimme oplossingen in lijnvoeringen en dienstregeling voor het kernnetwerk aantrekkelijkere 
alternatieven te ontwikkelen. Dit leidt ertoe dat onderdelen van het kernnetwerk niet worden ingevoerd, 
maar ook dat er meer wijzigt dan dat er op grond van het kernnetwerk mag worden verwacht. Met name 
bij de zwakke plekken zit vaak voor reizigers en gemeenten gevoeligheid en daar gaan we bewust en 
zorgvuldig mee om in de voorstellen voor de dienstregeling 2016. Een aantal voorstellen zijn dan ook niet 
opgenomen voor de dienstregeling 2016, omdat Arriva hier meer tijd voor neemt. Arriva zoekt daarbij 
naar een nieuwe balans tussen de uitgangspunten en het draagvlak bij de reizigers en het 
maatschappelijk middenveld. 
  
1.2 Huidige dienstregeling 
 
De huidige dienstregeling 2015  bestaat voor het overgrote deel uit de dienstregeling van 2014 (van 
Veolia). Deze dienstregeling is dus niet gebaseerd op het zogenaamde kernnetwerk. Dit in het bestek 
uitgelijnde netwerk van verbindingen is gevormd op basis van het werkelijke busgebruik in 2012 / 2013. 
Volgens onderstaande tabel wordt het aantal ritten in de dienstregeling voorgeschreven. 
 

Aantal busreizigers gemiddeld per uur en richting op 
maatgevend telpunt 

Aantal aan te bieden ritten 

8 1 per uur 

20 2 per uur 

40 4 per uur 

 
Toepassing van deze tabel leidt ertoe dat matig tot slecht bezette ritten eigenlijk niet meer voorkomen in 
de dienstregeling. Maar: voor West Brabant heeft deze selectie dus nog niet plaatsgevonden. 
 
De huidige dienstregeling 2015 wijkt wel op een aantal punten af van de dienstregeling 2014. Tussen 
Oosterhout en Breda (Centraal Station en Centrum – Avans) is de Volans ingevoerd. Deze bus kenden 
we al tussen Breda en Etten-Leur, maar nu dus ook tussen Oosterhout en Breda. Hierdoor werden de  
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lijnen 325 (tot Oosterhout), 326 (tot Geertruidenberg) en 327 (tot Tilburg) geïntroduceerd en vervielen de 
streeklijnen 10, 126 en 127 en de stadslijnen 8 en 10 in Breda. Dit najaar wordt de busbaan in Breda 
opgeleverd, waarmee ook de infrastructuur gereed is. De passagiers krijgen hierdoor een nog kortere 
reistijd.  
 
 1.3 Werkwijze Exploitatieplan 
 
Conform voorschrift van de provincie wordt er bij het opstellen van het exploitatieplan gewerkt met 
businesscases. Een businesscase is uitwerking van vraag naar aanpassing of uitbreiding van de 
dienstregeling.  
 
Iedereen (gemeente, ROB, provincie, reiziger, ondernemer, Arriva, etc) kan het initiatief voor een 
businesscase nemen. Het overleg in het Tactisch OntwikkelTeam (TOT) bepaalt of een businesscase 
wordt uitgewerkt (en door wie) en of (na uitwerking) het resultaat voldoende is om verwerkt te worden in 
de eerstvolgende dienstregeling.   
 
In een businesscase worden ook de meer / minderkosten en meer / minder opbrengsten benoemd van 
een voorstel tot aanpassing en naast de vervoerkundige uitwerking maken ook marketing en eventueel 
aanvullende aanpassingen van de infrastructuur onderdeel uit van de businesscase, inclusief de kosten 
en wie deze kosten draagt.  
 
Nu is niet elk verzoek tot aanpassing van de dienstregeling van dusdanige omvang of importantie dat hier 
een complete businesscase voor uitgewerkt moet worden. Sommige zaken betreffen een enkele rit, 
alleen een wijziging in de vakantieperiode  of een kleine aanpassing. Daarom is er naast de 
businesscases een zogenaamde Lijst met Kleine Aanpassingen. In deze lijst worden deze aanpassingen 
(kunnen wel of geen geld kosten) vastgelegd, zodat voor alle betrokken ook deze kleine aanpassingen 
duidelijk zijn en vooraf bekend. 
 
Voor veranderingen, die te maken hebben met buurtbussen, geldt dat deze ook vastgesteld worden in dit 
exploitatieplan, maar dat de definitieve invulling gebeurd  in overleg met de betreffende 
buurtbusvereniging(en).  Qua planning vallen aanpassingen van buurtbussen niet in het proces van 
chauffeursdiensten, zodat hierdoor meer tijd beschikbaar is. Anderzijds moeten er altijd voldoende 
vrijwilligers zijn om de busjes te rijden. Dat kost met name voor nieuwe verbindingen tijd om te 
organiseren.  
 
Met het exploitatieplan moet door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant worden 
ingestemd. 
 
Dit exploitatieplan West-Brabant 2016 wordt door Arriva voor advies aangeboden aan alle inliggende 
gemeenten in West-Brabant, inclusief de randgemeenten in Oost-Brabant (Heusden en Dongen). 
 
 
1.4 Financiën 2016 
 
Het budget voor jaar x is in principe gelijk aan het jaar x+1. Natuurlijk wordt wel een eventuele indexering 
toegepast, maar het budget groeit verder niet. Dat betekent automatisch dat voor elke uitbreiding elders 
in de dienstregeling een besparing gevonden moet worden. In het exploitatieplan moeten de financiën 
c.q. de mutatie in het aantal dienstregelinguren sluiten op nul (zie hoofdstuk 5 voor het exploitatieplan 
2016). Dat geldt voor provinciale bijdrage, maar in geval van bijdragen van derden kan dit tot een hoger 
budget leiden. 
 
1.5 Planning dienstregeling 2016 
 
De nieuwe dienstregeling 2016 gaat in op 13 december 2015. Gedeputeerde Staten nemen begin 
september een besluit over dit exploitatieplan, waarover het ROB en alle gemeenten in West Brabant in 
juli / augustus advies hebben uitgebracht. Die adviezen zijn verwerkt in het definitieve plan dat aan GS 
wordt aangeboden. 
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1.6 Gebruik chipkaartdata 
 
In de uitwerking worden op meerdere plaatsen vervoercijfers genoemd en getoond. Het betreffen hier 
chipkaartdata, de reizigers die op losse kaartjes reizen ontbreken. In werkelijkheid zijn de getoonde 
cijfers (gemiddeld) ongeveer 10 % hoger vanwege de losse kaartverkoop.  
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2 Businesscases 
 
Eigenlijk is er voor West Brabant maar één businesscase voor het komende dienstregelingjaar en die 
heet: Nieuwe Dienstregeling 2016. Het gaat over de invulling van de beleidsvisie van de provincie Noord-
Brabant. Per gemeente / gebied wordt een uitwerking gegeven.  
De meeste initiatieven en voorstellen tot aanpassing komen van Arriva. Vanuit gemeenten zijn het veelal 
wijzigingen in de weginfrastructuur, die vragen om een aanpassing van de dienstverlening. 
 
Over alle businesscases heeft Arriva gecommuniceerd met de betreffende gemeenten. In geval van 
route-aanpassingen is er altijd consensus bereikt over de te rijden route en de gevolgen voor bestaande 
en nieuwe haltes. In een enkel geval is er nog verschil van mening over welke lijnen de nieuwe routes 
gaan volgen. Hierin is het belang van de vervoerder en de gemeente vaak tegengesteld. Arriva 
concentreert het liefst meerdere lijnen op een beperkt aantal haltes, zodat er vanaf die haltes de hoogst 
mogelijk kwaliteit openbaar vervoer wordt geboden in termen van frequentie en het kunnen reizen met 
meerdere lijnen. De gemeente heeft vaak de voorkeur voor het meer spreiden van de lijnen, zodat er op 
meerdere plaatsen in de kern een bus komt. Deze rapportage volgt de Arriva-insteek en waar het aan de 
orde is wordt het standpunt van de gemeente vermeld. 
 
Daarnaast geldt dat het geen enkele gemeente vrolijk stemt, als er busritten worden opgeheven. Meestal 
is er wel begrip voor hetgeen uit de cijfers blijkt, maar geen enkele gemeente is blij als het rode potlood 
door de dienstregeling in zijn of haar gemeente gaat. Ook hier volgt deze rapportage de uitwerking en 
voorstellen van Arriva, die –zoals gezegd- bijna allemaal op voorhand zijn overlegd en besproken met de 
gemeenten.  Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van het principe dat uitbreidingen 
alleen mogelijk zijn (binnen hetzelfde budget) als er ook bezuinigingen zijn.  
  
Tot slot is de financiering van nieuwe haltes in de meeste gemeenten niet geregeld voor dit jaar. Soms 
betreft het echt nieuwe zaken, maar ook gevallen waar de routewijziging zich al meerdere jaren terug 
heeft aangekondigd is de financiering van de haltes niet rond. De gemeentelijke begrotingen voorzien 
hier niet in. Besloten is hier niet op te wachten. Als er consensus is over de route-aanpassingen en er 
zicht is op het realiseren van de definitieve haltes, dan kan er ook volstaan worden met een tijdelijke 
bushalte. Gemeenten dragen de kosten van de aanpassingen van de bushaltes en vragen cofinanciering 
aan bij de Regio West Brabant c.q. de provincie Noord-Brabant. 
 
2.1 Businesscase Breda 
 

Businesscase Breda Breda 

Lijnen Stadslijnen 1,7,11,16 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Breda 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s -/- 1.536 dru 

 
Vraagstelling. 
 
De vraag is: wat is een verantwoorde inzet van dienstregelinguren in de stadsdienst Breda ? 
 
Hierbij rekening houdend met de vertaling van de stadsdienst in het provinciale kernnetwerk en de in 
uitwerking zijnde Bredase beleidsvisie op gebied van openbaar vervoer. Dit laatste kan tot nieuwe 
inzichten en uitkomsten leiden. Om dit ruimte te geven is het niet handig om nu voor 2016 al maatregelen  
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te nemen die belemmerend gaan werken. Breda zoekt naast de goede en sterke lijnen naar alternatieve 
oplossingen voor wijken en momenten, waar het vervoer met een grote bus niet de juiste oplossing is. 
 
Achtergrond. 
 
Tot voor enige jaren terug werd er op de stadsdiensten in de Brabantse grote steden met vaste 
frequentiepatronen gereden. Op werk- en zaterdag overdag 4 keer per uur en ’s avond en ’s zondags 2 of 
4 keer per uur. In den Bosch en Tilburg is dit patroon al doorbroken omdat er buslijnen zijn die veel meer 
reizigers trekken dan de andere.  In stadsdiensten ontstaat onderscheid in drukke lijnen (veelal met veel 
scholierenvervoer) en  minder drukke lijnen, die een belangrijke sociale functie hebben.  
 
In de uitwerking van het provinciale OV-beleid is dit onderscheid voor de stadsdienst Breda ook 
zichtbaar. De lijnen 2 en 6 (Haagse Beemden) , 4-5 (Princenhage en Hoge Vucht) en het gedeelte van 1-
7 naar Heusdenhout hielden de hoge basisfrequentie. De lijnen naar het Ginneken (onderdeel lijn 7) en 
Westerpark (onderdeel lijn 1) hebben het moeilijk; en dan met name in de rustige uren. 
En dan is er ook nog lijn 11 van en naar Bavel. Deze lijn had een goede toekomst vanwege nieuwbouw 
plannen voor woningbouw in Bavel en de ontwikkeling van de Bavelse Berg, maar hier worden 
ontwikkelingen getemporiseerd of zelfs afgeserveerd.  
 
Daarnaast is in de huidige dienstregeling de basisbediening van de Avans / Amphia ziekenhuis 
overgenomen door de Volanslijnen 325-326-327. Hierdoor zijn de vertrouwde lijnen 8 en 10 geen 
onderdeel meer van de stadsdienst Breda en hebben ook lijn 11 en 12 reizigers afgestaan aan de 
Volanslijnen. 
 
Analyse gebruik. 
 
In de grafiek is het aantal instappers per lijn of lijncombinatie aangegeven.  De lijnen 1-7, 4-5 en 6-12 zijn 
allen zogenaamde transversale lijnen. Dat betekent dat ze uit 2 afzonderlijke trajecten bestaan die op het 
Station aan elkaar gekoppeld zijn. Lijn 2 rijdt alleen een radiale verbinding tussen Haagse Beemden en 
het Station. 
 
Lijncombinatie 1-7 heeft op een werkdag in totaal 
iets meer dan 3.000 instappers (4 keer per vanaf 
de Heerbaan, 2 keer per uur vanaf Westerpark en 
2 keer per uur vanaf het Ginneken). Op zaterdag 
(zelfde frequentie als werkdag) is het aantal 
minder dan de helft van een werkdag en op 
zondag blijft het aantal instappers rond de 1.000 
steken (zelfde frequentie als werk- en zaterdag). 
 
 
 
De lijncombinatie 4-5 is al sinds jaren de meest 
gebruikte buslijn in Breda; beide trajectdelen naar 
Hoge Vucht en Princenhage rijden elk 4 keer per 
uur, zodat er effectief vanaf de eindpunten 8 
reismogelijkheden zijn. Op een werkdag stappen 
ongeveer 5.000 reizigers in. Op een zaterdag is 
dat de helft (met in de middag dezelfde frequentie 
als een werkdag) en de zondag ligt daar weer 
onder (met een frequentie van 4 keer per uur).  
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De transversaal 6-12 heeft op werkdagen maar 
de helft van het aantal instappers van 4-5, terwijl 
beide lijnen gezamenlijk vier keer per uur rijden 
op beide trajectdelen. Ook hier is het aantal 
instappers op zaterdag (4 keer per uur) 
ongeveer de helft van het aantal op een 
werkdag. Op zondag is het maar beperkt lager 
dan een zaterdag (4 keer per uur naar Wolfslaar 
en 2 keer per uur naar Haagse Beemden). 
 

Lijn 2 is een enkel traject van en naar de 
Haagse Beemden, die meer reizigers vervoert 
vanuit deze wijk dan lijn 6. Op werk- en 
zaterdagen rijdt deze lijn 4 keer per uur en op 
zondag 2 keer per uur. 
 
Op alle lijnen wordt op zaterdag dezelfde 
frequentie gereden als op een werkdag met 
ongeveer 50 % van het aantal instappers van 
een werkdag. 
 
Kijkend naar het aantal instappers per dagsoort  
en de frequentie die gereden wordt, dan is 
duidelijk dat op lijn 1-7 naar Heusdenhout en 6-
12 naar Nieuw Wolfslaar er op zondag met een kwartierfrequentie sprake is van een overaanbod van 
bussen. 
 
Voorstel. 
 
Ook kijkend naar de stadsdiensten in Tilburg en Den Bosch, dan is het rijden van een half uurdienst op 
trajecten met een lage vervoervraag op zondag aan de orde. Op basis van bovenstaande analyse is het 
voorstel dan ook om met lijn 1-7 op zondag naar Heusdenhout om het half uur te gaan rijden en de 
halfuurdienst naar Westerpark / Tuinzigt te stoppen op zondag (Nb: Westerpark rijdt nu ook al niet ’s 
avonds alle dagen van de week). Alternatieven zijn er door gebruik te maken van lijn 2 voor Tuinzigt en 
de Volans lijnen naar Etten Leur of lijn 119 voor 
de inwoners van Westerpark. Het gaat totaal 
om 50 reizigers uit Tuinzigt en Westerpark. 
 
Stadslijn 16 rijdt op werkdagen ’s morgens 2 
ritten tussen Haagse Beemden en het Station 
Breda. Hiervan maken per rit  minder dan 10 
reizigers gebruik. Dit is te weinig om de lijn in 
stand te houden; deze wordt dan ook 
opgeheven.  
Het beperkte aantal reizigers kan van de lijn 6-
12 gebruik maken. Ook wordt de route van 6-
12 verlegd naar de huidige route van lijn 16 
langs Gageldonk.  Deze is iets sneller voor alle 
reizigers (400 per dag) met een herkomst / 
bestemming Haagse Beemden. Hierdoor 
vervallen de haltes Merodelaan (40 reizigers 
per dag) en Peerdsbroek (20 reizigers per dag) 
voor lijn 6-12. Bij halte Peerdsbroek stopt ook 
lijn 2. De gebruikers van de halte Merodelaan 
moeten iets verder lopen. Het aantal reizigers 
dat op de Peerdsbroek overstapt tussen de 
lijnen 2 en 6/12 is beperkt tot een zeer gering 
aantal. 
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Streeklijn 11 van en naar Bavel was in het kernnetwerk alleen verplicht te rijden op werkdag overdag met 
een uurdienst (en niet in het weekeinde). In de huidige dienstregeling rijdt lijn 11 elk half uur overdag op 
een werkdag en elk uur op de weekeinddagen. Het voorstel is tijdens de dalperiode op werkdagen de 
frequentie terug te brengen tot 1 keer per uur. De bediening in het weekeinde blijft vooralsnog 
gehandhaafd. 
 
Naast de besparingen is er ook een uitbreiding nodig binnen de stad Breda. Door de introductie van de 
Volans Oosterhout – Breda werd de NHTV niet meer ontsloten door de streeklijnen 126 en 127. Er zijn 
wel extra ritten ingelegd onder het nummer 626. Voor het komende dienstregelingjaar wordt voorgesteld 
het aantal ritten tussen Station en NHTV (vv) uit te breiden in de ochtend- en middagspits. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
Door de routewijziging van lijn 6-12 vervalt er de halte Merodelaan in Gageldonk. Verder hebben de 
voorstellen geen infrastructurele consequenties. 
 
Marketing. 
 
De aanpassingen zijn van dien aard dat algemene communicatie over de dienstregeling volstaat met een 
extra accent op alternatieven op de momenten dat de bus verdwijnt in de avond of op zondag.   
  
Kosten en opbrengsten. 
 
Deze businesscase levert een beperkt aantal dru’s op. In potentie kan er meer bereikt worden.  
Per saldo is er mogelijk een gering verlies aan opbrengsten. 
 
Conclusie businesscase. 
 
Er wordt op verantwoorde wijze een beperkt aantal dienstregeluren uit de stadsdienst Breda gehaald. 
Verdere reorganisatie van de dienstregeling wordt voor de komende jaren niet uitgesloten, waarbij niet 
alleen aan besparingen maar ook aan verbeteringen wordt gedacht. De aanpassing van de treindiensten 
en de uitwerking van het OV-beleid van Breda bieden kansen voor verbetering en alternatieve 
aanwending van bestaande middelen. 
Van het kleine aantal reizigers dat door de veranderingen wordt geraakt, gaat mogelijk een klein deel 
naar het WMO-vervoer.   
Naast deze inkrimping van de dienstregeling profiteert Breda van de uitbreidingen op de Brabantliner 
(buca 2.12), Volans Oosterhout Breda (buca 2.11), Moerdijk (buca 2.3) en Hoogstraten (buca 2.8). 
 
 

Samenvatting businesscase Breda 
 
Het gebruik van de stadsdienst Breda is op sommige plaatsen en momenten zeer beperkt. De 
dienstverlening wordt dan ook gestopt met lijn 1-7 op zondag naar Tuinzigt / Westerpark en lijn 16 op 
werkdagen (2 spitsritten). De frequentie van/naar Bavel in de dalperiode wordt teruggebracht naar 1 keer 
per uur. Lijn 1-7 gaat naar Heusdenhout ieder half uur i.p.v. ieder kwartier rijden. Daarentegen gaan er 
meer ritten rijden in de ochtend- en middagspits tussen het NS-station en de NHTV.  
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2.2 Businesscase Roosendaal 
 

Businesscase Roosendaal Roosendaal, Oud Gastel, Wouw, Heerle, Bergen 
op Zoom 

Lijnen 4, 5, 103,111 en 112 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Roosendaal en Bergen op Zoom 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s -/- 3.647 dru 

 
Vraagstelling. 
 
Najaar 2015 wordt de nieuwe rondweg tussen Oud Gastel / aansluiting A17 en het bedrijventerreinen 
Majoppeveld aan de oostkant van Roosendaal geopend. Dit biedt kansen voor het openbaar vervoer.  
 
Daarnaast moet nadrukkelijk worden gekeken naar een verantwoorde inzet van de bussen in 
Roosendaal. In het kernnetwerk verdwenen er ritten gedurende meerdere momenten van de week. Is 
een dergelijke rigoureuze aanpak nodig en noodzakelijk of zijn ook nog andere verantwoorde keuzes te 
maken.   
 
De vraag is of de nieuwe rondweg kansen biedt om de lijnvoering betrouwbaarder te maken en hoe 
(delen) van het kernnetwerk kunnen worden ingevoerd met verantwoord ingrijpen in de dienstregeling 
met zo min mogelijk gevolgen voor de passagiers.  
 
 
Achtergrond. 
 
De nieuwe rondweg nadert zijn voltooiing. Dit betekent dat de huidige route van de lijn 103/111 wordt 
afgewaardeerd en niet meer de hoofdroute tussen Oud Gastel en Roosendaal vormt. Aangezien de 
nieuwe weg de spoorlijnen Roosendaal – Oudenbosch / Etten-Leur ongelijkvloers kruist, terwijl op de 
huidige route twee spoorwegovergangen regelmatig voor vertragingen zorgen, verdient herroutering over 
de nieuwe rondweg de voorkeur. Wanneer de nieuwe rondweg in de route van lijn 103/111 wordt 
opgenomen kunnen deze lijnen ook een rol spelen in de bediening van de wijk Kalsdonk. 
 
Rondom de nieuwe rondweg worden nieuwe bedrijventerreinen aangelegd waar diverse 
productiebedrijven zich vestigen. Regelmatig ontvangt Arriva verzoeken van reizigers en de gemeenten 
Roosendaal en Halderberge om halten aan de nieuwe rondweg te realiseren, zodat de bereikbaarheid 
van het werk met openbaar vervoer sterk verbeterd. Wanneer de nieuwe rondweg in de route van lijn 
103/111 wordt opgenomen biedt dit ook kansen voor een randbediening van de wijk Kalsdonk.  
 
Analyse gebruik. 
 
De stadsdienst Roosendaal heeft een belangrijke 
functie voor haar inwoners, maar ook voor haar 
reizigers uit de regio naar belangrijke 
bestemmingen als de binnenstad, het ziekenhuis 
en diverse onderwijs- instellingen. Het gebruik is 
redelijk, maar kan zeker nog groei gebruiken. Van 
stadslijn 4 die alleen tussen Station en 
Stadskantoor rijdt maakt vrijwel niemand gebruik. 
De bezetting van spitslijn 5 is slecht, gemiddeld 
maken slechts 20 reizigers per dag gebruik van 
deze lijn.  
 
 
 
 
 

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 3 5 7 9

1
1

1
3

1
5

1
7

1
9

A
an

ta
l 

in
st

ap
p

e
rs

 p
e

r 
d

ag

Instappers Roosendaal / wk 2015

MV (li)

ZA (re)

ZO (re)



 

 

9 

Zeer matig bezet zijn de buslijnen 103/111 op de lokale trajecten van/naar de Westrand en de lijnen 
104/112 van/naar Kalsdonk. Voor beide wijken geldt dat helemaal geen bus grotere loopafstanden 
betekent naar andere buslijnen, maar wel een bus betekent een bus voor slechts drie halten en daarmee 
een zeer beperkt aantal reizigers. Dat vertaalt zich ook terug in het gebruik van de haltes in beide wijken. 
 
In onderstaande grafieken is het aantal instappers op de haltes in Westrand weergegeven. 
 

 
 
Het gebruik van de halte Vermeerlaan is zeer gering. De andere twee haltes in Westrand doen het 
redelijk tot goed op werkdagen, maar hebben in het weekeinde minder klandizie, waarbij met name de 
zondag heel erg gering is.Rond de 5 instappers per dag is absoluut onder het minimum (het kernnetwerk 
is genormeerd op 8 reizigers gemiddeld per uur !).  
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Voor Kalsdonk is het beeld ongeveer hetzelfde, waarbij het gebruik van de halte Bredaseweg op alle 
dagen van week praktisch verwaarloosbaar is. 
De haltes Zwaanhoefstraat en Philipslaan (zie volgende pagina) doen het beter, maar ook daar kent de 
zondag een zeer gering aantal instappers  van minder dan 5 per dag. 
 
Voorstel. 
 
Lijn 103/111 gaat tussen Oud Gastel en Roosendaal via de nieuwe rondweg rijden. Dit leidt tot een meer 
betrouwbare route vanwege het vermijden van de beide spoorwegovergangen en tevens kan bediening 
van Kalsdonk met een nieuwe halte ter hoogte van de Telefoonstraat leiden tot extra reizigers op dit 
traject. Ook een nieuwe halte op bedrijventerrein Borchwerf nabij de A17 betekent extra reizigers in de 
bus. 
 
Een tweetal halten op de oude route komen te vervallen. Van de halte Gastelseweg maken gemiddeld 20 
reizigers gebruik. Van de halte Buijenstraat maken gemiddeld 2 reizigers gebruik per werkdag. 
 
Spitslijn 5 van de stadsdienst Roosendaal vervalt. Met gemiddeld slechts 20 reizigers per dag een 
spitslijn onwaardig. Mogelijk alternatief voor reizigers naar Borchwerf is de nieuwe loopbrug naar de 
achterkant van het station in combinatie met een fiets die daar kan worden gestald. Ook zijn andere 
initiatieven vanuit de bedrijven zelf denkbaar. Ook stadslijn 4 wordt opgeheven. Destijds ingesteld op 
verzoek van de ANBO, omdat de loopafstand voor reizigers die wat minder ter been zijn te groot is. 
Ondanks een uitgebreide communicatiecampagne heeft deze lijn nooit haar noodzaak bewezen en willen 
de buurtbusvrijwilligers deze lijn niet meer rijden. De stadslijnen 1,2 en 3 blijven qua route en  
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dienstregeling ongewijzigd. Met een gerichte lokale marketingcampagne willen wij het aantal reizigers 
vergroten. 
 
 
De lijnen naar de stadswijken Westrand en 
Kalsdonk alsmede de streeklijnen richting Wouw en 
Oud Gastel behouden op werkdagen zowel 
overdag als in de avond het huidige 
voorzieningenniveau. Op zaterdagavond en zondag 
wordt het voorzieningenniveau op bepaalde 
trajecten teruggeschroefd of helemaal opgeheven.   
 
Lijn 111 rijdt zaterdagavond en op zondag alleen 
een uurdienst tussen Oud Gastel en Roosendaal, 
Station. Lijn 112 rijdt zaterdagavond en op zondag 
alleen een uurdienst tussen Roosendaal, Station en 
Wouw, Omgang. De ritten van beide lijnen zijn op 
Roosendaal, Station aan elkaar gekoppeld zodat de 
Roselaar en de Rosada Outlet Factory rechtstreeks 
vanaf Oud Gastel bereikbaar blijven. In Oud Gastel 
wordt aangesloten op lijn 311, op Roosendaal 
Station kan direct worden doorgereisd met een van 
de drie stadslijnen. 
 
 
De wijken Westrand, Kalsdonk verliezen op 
zaterdagavond en zondag hun busverbinding en 
ook is tijdens deze perioden geen busverbinding meer tussen Wouw en Bergen op Zoom. Dit heeft 
slechts voor een beperkt aantal reizigers gevolgen: 

- In Westrand worden op zaterdagavond drie reizigers gedupeerd die momenteel na 19:00 nog 
terug naar de Westrand willen reizen, op zondag over de gehele dag tien reizigers. 

- In Kalsdonk worden op zaterdagavond twee reizigers gedupeerd die momenteel na 19:00 nog 
terug naar Kalsdonk willen reizen, op zondag zoals gezegd over de gehele dag tien reizigers. 

- Lijn 112 vervoert tussen Wouw en Bergen op Zoom op zaterdagavond 3 reizigers richting Bergen 
op Zoom en 7 reizigers richting Wouw. Op zondag over de hele dag 20 reizigers. 

 
Gevolgen infrastructuur. 
 
De nieuwe halte nabij bedrijventerrein Borchwerf is al in het ontwerp van de nieuwe rondweg 
opgenomen. De nieuwe halte bij de Telefoonstraat in de wijk Kalsdonk is dat niet maar de gemeente 
heeft aangegeven zelf een extra halte op die locatie ook van toegevoegde waarde te vinden en ziet 
mogelijkheden tot inpasbaarheid. 
 
Marketing. 
 
De lijnen rondom de nieuwe bedrijventerreinen brengen we extra onder de aandacht door een 
marketingactie op het bedrijventerrein. Via de Ondernemersvereniging communiceren wij de nieuwe 
dienstregeling, tegelijk met een probeeractie voor de bus voor alle medewerkers (inzet Busbox). Voor 
ingang van de nieuwe dienstregeling zetten wij een promotieteam met een moving bill-board in.  
De inwoners van Roosendaal worden actief geïnformeerd over de veranderingen en de focus blijft liggen 
op de stadslijnen 1, 2 en 3. In onze boodschap naar inwoners moeten we zorgen dat de inwoners de 
stadslijnen adopteren (“onze stadsbus”) en dat het gebruik hierdoor omhoog gaat. Drie weken voor 
aanvang van de dienstregeling ontvangen de inwoners van Roosendaal een huis-aan-huisfolder met alle 
wijzigingen. Ter ondersteuning plaatsen wij een advertentie in de huis-aan-huiskrant, tonen wij een slide 
op onze tft-schermen en zetten wij onze social media kanalen in. 
 
  
 
 
 

Vervallen route 

Nieuwe route 

Nieuwe route lijn 103/111 

Borchwerf 

Gastelseweg 

Buijenstraat 

Telefoonstraat 
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Kosten en opbrengsten. 
 
Invoering van de nieuwe route en de diverse aanpassingen van het voorzieningenniveau leiden tot een 
businesscase van – 3.647 dru’s op jaarbasis. 
 
Qua opbrengsten zijn er de volgende effecten: 

- Het niet meer bedienen van de halten Buijenstraat en Oud Gastelseweg en het niet meer 
bedienen van wijken en trajecten op zaterdagavond en zondag zal op zich tot een geringe 
afname van reizigers leiden; 

- Tegelijkertijd zullen de nieuwe halten nabij het bedrijventerrein Borchwerf en de halte 
Telefoonstraat nieuwe reizigers trekken;  

- Een marketingcampagne voor de stad Roosendaal zal een positief effect hebben op het aantal 
reizigers met de stadsdienst en streeklijnen naar de aangrenzende dorpen 
 

Conclusie businesscase. 
 
Uit deze businesscase blijkt dat uitvoeren ervan per saldo loont. Het is niet de businesscase met de 
grootste reizigersgroei, maar waar wel een behoorlijke kostenbesparing wordt gerealiseerd, terwijl maar 
weinig reizigers er nadeel van ondervinden.  
 

Samenvatting businesscase Roosendaal 
 
De lijnen 103/111 van en naar Oud Gastel gaan van de nieuwe Rondweg gebruik maken. Twee 
spoorovergangen minder in de busroute verhoogt de betrouwbaarheid. Het gebruik van een aantal lijnen 
is op sommige momenten zeer gering. Daarom wordt de bediening met de streeklijnen op zaterdagavond 
en zondag in Westrand (103/111) en Kalsdonk (112) gestaakt. Het stoppen van de dienstverlening geldt 
ook voor de stadslijnen 4 en 5. Het gebruik is zo gering, dat continuering niet verantwoord is. 

 
 
2.3  Businesscase Moerdijk 
 

Businesscase Moerdijk Willemstad, Fijnaart, Klundert, Zevenbergen, 
Zevenbergschen Hoek 

Lijnen 103, 117,119 en 617 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Moerdijk 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie dru’s + 1.587 dru 

 
Vraagstelling. 
 
De lijnvoering van lijn 117 en 617 vanaf Fijnaart via Klundert en verder via Zevenbergen naar Breda heeft 
meerdere knelpunten. De reistijden zijn lang, de capaciteit is niet goed op maat en de treinaansluitingen 
in Zevenbergen zijn matig. 
 
De vervoervraag in het westen van de gemeente is in de avonduren en in het weekend zo gering dat alle 
huidige ritten van de lijnen 103 en 117 in het weekend in het Kernnetwerk zouden zijn vervallen. Op 
werkdagen verziet het kernnetwerk juist uitbreidingen op lijn 117 in de vroege avonduren en op lijn 119 
tijdens de spitsuren.  
 
Vraag is of er mogelijkheden tot verbetering in de lijnvoering van lijn 117 en 617 zijn, die de knelpunten 
geheel of gedeeltelijk verhelpen. Ook voor lijn 103 zijn mogelijk slimmere optimalisaties mogelijk die 
handhaving van het voorzieningenniveau mogelijk maken. 
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Achtergrond. 
 
Lijn 103 is de verbinding vanaf Willemstad, Helwijk en Oude Molen via Fijnaart naar Oud Gastel en 
Roosendaal. In Fijnaart wordt aangesloten op lijn 117 naar Zevenbergen – Breda en in Oud Gastel op lijn 
111, 290 en 311. Vanwege de aansluitknopen ieder uur in Fijnaart en Oud Gastel en de aansluitingen in 
Roosendaal moet de dienstregeling, bij een ongewijzigde treindienstregeling, als onaantastbaar worden 
beschouwd. 
 
De onaantastbaarheid van lijn 103 betekent een knelpunt voor reizigers op lijn 117 die in Zevenbergen op 
de Sprinter van/naar Dordrecht – Rotterdam – Den Haag v.v. willen overstappen. De rijtijd van lijn 117 is 
tussen Fijnaart en het station Zevenbergen te lang en bij het maken van goede aansluitingen op de trein 
vervallen de aansluitingen tussen lijn 103 en 117 in Fijnaart. Dit leidt ertoe dat lijn 103 en 117 een 
onduidelijke houtje-touwtje dienstregeling in de ochtendspits rijden zodat met een beetje duwen en 
trekken aansluitingen net worden gehaald. Ideaal is het echter niet en aansluitingen worden regelmatig 
gemist.  
 
De lengte van de route van lijn 117 is ook voor reizigers van/naar Breda niet ideaal. Zij zijn lang 
onderweg. Het is al een lange afstand in kilometers en daarnaast rijdt lijn 117 een ruime ontsluitende 
route door Zevenbergen West en tussen Langeweg en Terheijden wordt een korte, maar vanwege het 
wegprofiel en de maximale snelheid, langzame route gereden.  
 
Lijn 617 rijdt wel een 
snelle verbindende 
route, maar trekt in de 
middag eigenlijk te 
weinig reizigers, die er 
bij lijn 117 echter niet 
bij kunnen. Lijn 117 
komt eigenlijk 
capaciteit te kort in 
Zevenbergen. 
Reizigers van/naar 
Fijnaart en Klundert en 
het Markland College 
of station in 
Zevenbergen zitten 
nog in de bus, maar de 
reizigers van/naar 
Zevenbergen West en de scholen in Breda zitten op dat moment ook nog in de bus. De dakpannen zijn 
dus niet netjes aansluitend aan elkaar gelegd, maar over elkaar heen. 
 
Analyse gebruik. 
 
Lijn 117 is maandag t/m vrijdag vanwege veel 
scholierenvervoer een goede streeklijn. In de 
avonduren op zaterdag zakt het gebruik flink 
terug.  
 
Lijn 119 is dan een sterkere lijn omdat deze in 
Breda naar attractiepunten rijdt die buiten werk- 
en schooltijden meer in trek zijn, zoals de 
Woonboulevard en de binnenstad van Breda. 
Doordeweeks is lijn 119 overigens ook een 
sterke streeklijn, omdat deze veel 
scholierenvervoer heeft naar het Markenhage 
college en De Rooi Pannen in het westen van de stad Breda. In de spitsuren kunnen de reizigers 
ternauwernood mee, in de ochtendspits worden structureel versterkingsbussen ingezet. 
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Voorstel. 
 
Lijn 117 gaat een versnelde route rijden in Zevenbergen. Op een gemiddelde werkdag profiteren 
ongeveer 295 reizigers van deze routewijziging. De route via Zevenbergen West wordt verlaten, hier blijft 
lijn 119 wel rijden. De 95 reizigers vanuit Zevenbergen West van/naar Breda kunnen met lijn 119 
meereizen naar station Zevenbergen en daar overstappen op lijn 117 of voortaan met lijn 119 naar Breda 
blijven reizen. Hetzelfde geldt voor de ongeveer 50 reizigers die tussen Zevenbergen West en Klundert / 
Fijnaart reizen. Voor een deel van de reizigers uit Zevenbergen West ligt de nieuwe halte Keizersweerd 
op loopafstand. Reizigers die in de zuidelijke woonwijken van Zevenbergen wonen, krijgen een 
aansluiting op het openbaar vervoer, waar nu alleen lijn 119 een randbediening verzorgt. Nieuwe halten 
zijn voorzien ter hoogte van Keizersweerd, Westrand en de Kristallaan.  
 
De nieuwe route biedt als groot voordeel dat de 
hele dag treinaansluitingen bestaan op de Sprinter 
van/naar Dordrecht en dat de route drie minuten 
sneller wordt. Tussen Zevenbergen en Terheijden 
wordt ook een nieuwe route voorgesteld (zie 
businesscase Drimmelen) waardoor de totale 
reistijd tussen Fijnaart / Klundert en Breda 
afneemt met vijf minuten. Dagelijks profiteren hier 
ruim 300 reizigers van. Met het niet meer rijden 
door Zevenbergen West worden de reizigers 
van/naar Breda beter over de lijnen 117 en 119 
verdeeld, de ‘dubbele dakpannen’ als het gaat om 
de reisrelaties worden goed gelegd. Lijn 617 krijgt 
dezelfde route als lijn 117. De route wordt 
daarmee weliswaar langzamer maar roomt 
reizigers van de drukke lijn 117, reizigers die zij 
zelf prima erbij kan gebruiken. Twee dezelfde 
routes maakt afstemming tussen beide lijnen ook 
gemakkelijker. 
 
In Zevenbergen wordt op nadrukkelijk verzoek van de gemeente op de N285 een extra halte nabij 
bedrijventerrein Zwanegat en zorgboerderij Zwanehoeve in de route opgenomen. In de nabije toekomst 
zullen er meer arbeidsplaatsen op dit terrein bijkomen die potentieel OV-reizigers zijn. Dit geldt ook voor 
de cliënten van de zorgboerderij.  
In Langeweg bij de Drie Hoefijzers moet de gelijknamige halte van de Bredeweg worden verplaatst naar 
de provinciale weg (als gevolg van routewijziging rondom Terheijden). Ongeveer 35 reizigers uit 
Zevenbergschen Hoek stappen hier dagelijks op de bus.  
Terheijden wordt alleen nog maar aan de rand van het dorp met de halte N285/Zeggelaan bediend en 
komt niet meer in de dorpskern. Dit is een probleem voor een kleine groep mensen, want slechts 12 
reizigers per dag maken deze reis en er bestaan goede overstapmogelijkheden op Wagenberg, 
Kruispunt. 
 
De nieuwe routes betekenen een positieve impuls voor het openbaar vervoer in de gemeente Moerdijk. 
Om van die positieve impuls te profiteren handhaven wij lijn 117 op de zaterdag overdag. Deze voldeed 
net niet aan de minimale eisen van het netwerk maar met de impuls van de nieuwe routes in 
Zevenbergen en Terheijden en de marketingcampagne is de verwachting dat deze lijn alsnog aan de 
minimale eisen van het kernnetwerk gaat voldoen. Het gebruik is in de avonduren en op zondag dermate 
laag dat lijn 117, en daarmee de bediening van Klundert, op die momenten vervalt: 

- Avonduren 2,2 reizigers/rit 
- Zaterdagavond 2,6 reizigers/rit 
- Zondag 1,4 reizigers/rit 

Ook met marketing zien wij geen mogelijkheden de minimale aantallen van 8 per rit te halen.  
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Datzelfde geldt voor lijn 103 op zondag, slechts 
1,8 reizigers/rit rijden met deze lijn en daarom 
heffen we lijn 103 op zondag op. De 
reizigersaantallen op zaterdag zijn met lijn 103 
al niet veel beter: 3,4 reizigers/rit, maar wij zien 
mogelijkheden tot verlagen van de kosten met 
een betere dienstregeling voor alle reizigers. Op 
zaterdag wordt de route vanaf Willemstad via 
Fijnaart ingekort tot Oud Gastel. In Oud Gastel 
bestaan directe aansluitingen naar Dinteloord, 
Oudenbosch en Roosendaal, nu bestaan de 
aansluitingen naar Dinteloord en Oudenbosch 
niet. In Fijnaart kan ook worden overstapt tussen 
de buurtbus van/naar Klundert op de op lijn 103 van/naar Willemstad. Reizigers naar Roosendaal 
stappen voortaan over in Oud Gastel, maar krijgen desondanks geen langere reistijd.  
 
De grootste uitbreiding betreft het feit dat lijn 119 in de spitsuren een kwartierdienst gaat rijden tussen 
Zevenbergen en Breda. Dit betekent een forse kwaliteitsimpuls voor alle 365 bestaande reizigers, want er 
wordt een einde gemaakt aan alle (over)volle ritten en daarnaast zijn er meer vertrek- en 
aansluitmogelijkheden. Ook blijft Zevenbergen West na het wegvallen van lijn 117 in de spitsuren 4x per 
uur in een strakke kwartierdienst een bus houden. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
In Zevenbergen moeten vier nieuwe dubbelzijdige halten worden aangelegd: Keizersweerd, Westrand, 
Kristallaan en nabij het Zwanegat. De halte Drie Hoefijzers moet worden verplaatst. Onder voorbehoud 
van financiering kan de gemeente zich in de nieuwe halten vinden.  
 
Marketing. 
 
De inwoners van Zevenbergen, Fijnaard en Klundert moeten goed worden geïnformeerd over de nieuwe 
dienstregeling van de lijnen 117 en 119. Wat gaat er veranderen in december? Kan ik mijn trein halen? 
Hoe laat kom ik in Breda aan? Deze wijzigingen vragen om een uitgebreide communicatie met als 
“hoofdmiddel” een huis aan huis folder met een duidelijke lijnennetkaart. 
Deze campagne bevat een advertentieronde in de huis aan huisbladen. In de advertentie wordt, net als in 
de folder, uitleg gegeven over de nieuwe reismogelijkheden, aansluitingen etc. Ter verduidelijking zal er 
een globale lijnennetkaart worden bijgevoegd. 
In deze campagne wordt ook een bijdrage in de communicatie van de gemeente gevraagd. Dit versterkt 
de boodschap richting de inwoners. 
   
Kosten en opbrengsten. 
 
Alle routewijzigingen en de geschrapte en toegevoegde ritten samen leiden tot een businesscase van + 
1.587 dru op jaarbasis. 
 
Qua opbrengsten zijn er de volgende effecten: 

- Op de lijnen 103 en 117 verwachten wij als gevolg van het niet meer rijden in de avonduren en 
op zondag een kleine reizigersafname; 

- Op lijn 117 / 617 verwachten wij vanwege de routeverstrakking en de daarmee gepaard gaande 
verbeterde aansluitingen en reistijdverkorting een substantiële groei; 

- Lijn 119 kent een forse reizigerstoename als gevolg van de frequentieverhoging in de spitsuren. 
 
Conclusie businesscase. 
 
Deze businesscase heeft per saldo een zeer positief effect op het openbaar vervoer. Hij leidt tot 
reizigersgroei en het is de investeringen in infrastructuur en dru’s meer dan waard.  
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In Willemstad, Fijnaart en Klundert zal een kleine groep niet positief over het voorstel zijn; er wordt 
duidelijk gekozen om de grootste stromen reizigers beter te bedienen. Het overgrote deel van de 
reizigers in de gemeente Moerdijk gaan er vanwege verbeterde treinaansluitingen, snellere reistijden en 
verhoogde frequenties er op vooruit.  Vanwege het lage aantal reizigers dat de gevolgen van deze 
aanpassingen ondervindt, is er een kleine kans dat een enkele inwoner van Moerdijk zich tot het WMO-
vervoer wendt. 
 

Samenvatting businesscase Moerdijk 
 
Per saldo worden er in de dienstregeling 2016 meer buskilometers gereden in Moerdijk dan in 2015. Dat 
komt door de frequentieverhoging op lijn 119 naar 4 keer per uur in de spitsuren op werkdagen tussen 
Zevenbergen en Breda. Veel reizigers profiteren van deze investering. Ook wordt de route van lijn 117 
aangepast in Zevenbergen. Hierdoor ontstaan betere treinaansluitingen en kortere reistijden.  Het gebruik 
van lijn 117 van /naar Klundert is tijdens de avonduren en op zondag zeer gering. Evenals de route op 
zondag tussen Willemstad en Oud Gastel vervalt deze bediening . Op zaterdag wordt er met lijn 103 

alleen tussen Willemstad en Oud Gastel gereden.  

 
 
2.4  Businesscase Steenbergen 
 

Businesscase Steenbergen Steenbergen 

Lijnen 111, 214, 290 en 310 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Steenbergen 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie dru’s -/- 61 dru 

 
Vraagstelling. 
 
Bij de gemeente leven diverse vragen ten aanzien van het gebruik van een aantal halteplaatsen. Verder 
is het de vraag of er een alternatieve locatie is voor de druk gebruikte halte Ravelijnstraat. De bewoners 
van de aangrenzende seniorenwoningen ervaren veel overlast van de wachtende reizigers. 
 
Binnen Arriva bestaat er twijfel over de nut en noodzaak van de halte Steenbergen, busstation in de route 
van lijn 111. Aangezien het een appendix betekent voor doorgaande reizigers lijkt dezelfde route als die 
van lijn 310 in eerste instantie een logischere routevoering. 
 
Het Kernnetwerk betekende voor Steenbergen  een aantal versoberingen in de dienstregeling. Lijn 310 
zou op werkdagen niet meer in de late avonduren rijden, in de spitsuren werd wel een 
frequentieverhoging voorgesteld. De ritten van lijn 111 op zondag vervielen tussen Steenbergen en 
Roosendaal. In de avonduren op werkdagen en zaterdag de gehele dag verviel lijn 111 tussen Dinteloord 
en Bergen op Zoom. 

 
Deze businesscase geeft antwoorden op vragen en gevoelens die leven ten aanzien van het openbaar 
vervoer in Steenbergen. Tevens wordt kritisch naar de boven- en onderkant van de markt gekeken als 
het gaat om aanpassingen van de dienstregeling. 
 
Achtergrond. 
 
Tussen Halsteren en Steenbergen ligt de halte Witte Ruiterweg. Deze is in de vorige concessie 
opgeheven. In de aanbestedingsstukken is dit verder niet verwerkt en dus is de halte weer in gebruik 
genomen. De halte zorgt voor onveilige situaties voor andere verkeersdeelnemers en dus moet deze 
worden verplaatst of opgeheven. Vanuit de gemeenteraad is de vraag gesteld of een halte nabij de 
Stierenweg tot de mogelijkheden behoort om zo het lokale bedrijventerrein van openbaar vervoer te 
voorzien. 
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Aan de zuidrand van Steenbergen ligt de halte 
Franseweg. Dit was vroeger een Interlinerhalte 
maar heeft nu zijn nut verloren omdat alle 
buslijnen door de dorpskern rijden. De halte 
Olmendreef is zodoende een veel beter alternatief 
voor vrijwel alle reizigers.  
 
Lijn 111 stopt op de Franseweg bij de halte 
Molenweg. Deze halte is louter bedoeld als extra 
stop voor reizigers die in de nabijheid van de halte 
Ravelijnstraat moeten zijn. Zij hebben de keuze of 
in te stappen bij de Ravelijnstraat en reizen om via 
het busstation of lopen naar de halte Molenweg 
om zo het omreizen te omzeilen. 
 
Tussen Steenbergen en Dinteloord stopt lijn 111 
bij een drietal halteplaatsen in de polder, waarvan 
het vermoeden is dat ze slecht worden gebruikt. 
Mogelijk zijn de aanwezigheid van de halten een 
beletsel voor de verkeersmaatregelen als gevolg van opening van snelweg A4.  
 
 
De halte Ravelijnstraat is de drukste halte van Steenbergen. Aan de zuidzijde van de straat stoppen de 
bussen richting Welberg / Dinteloord. Deze halte ligt ver van bebouwing aan een grasveld en veroorzaakt 
geen overlast. De halte aan de noordzijde van de straat waar de bussen richting Bergen op Zoom en 
Nieuw-Vossemeer stoppen doet dat wel. Achter de halte staan seniorenwoningen met hun tuin pal achter 
de abri en trottoir. De bewoners worden in de ochtend wakker van de wachtende reizigers die soms zelfs 
ook in hun tuin staan. Ook het lawaai van (draaiende) bussen wordt als storend ervaren.  
De benaming ‘Busstation’ doet vermoeden dat het een centrale halte in het dorp betreft waar alle 
buslijnen komen en veel reizigers moeten zijn en/of overstappen tussen de verschillende buslijnen. 
Dat is weliswaar in het verleden zo geweest maar dat is vandaag de dag allerminst het geval. Andere 
vervoerkundige inzichten en verkeersremmende maatregelen in de straten rondom de oude dorpskern 
hebben in de loop der jaren tot een nieuw lijnennet geleid waarbij alleen de buurtbussen en lijn 111 de 
halte Busstation nog aandoen. De belangrijkste lijn 310 Rotterdam – Dinteloord – Steenbergen – 
Halsteren - Bergen op Zoom komt niet bij het busstation, maar bij de huidige drukste halte Ravelijnstraat. 
 
Naast lijn 310 als basislijn die zeven dagen in de week de hele dag een centrale verbindende route rijdt, 
rijdt lijn 111 een meer ontsluitende route in de gemeente en heeft meer halteplaatsen. De lijn is uniek als 
het gaat om de verbinding tussen Steenbergen / Dinteloord en Oud Gastel anderzijds. Het betreft hier 
een dwarsschakel in het netwerk. Diverse reizen kunnen met overstappen op trein en bus ook op een 
andere manier worden gemaakt. 
 
Analyse gebruik.  
 
Lijn 310 is een goede streeklijn die jaarlijks in zowel 
de richting Rotterdam als in de richting Bergen op 
Zoom een lichte groei vertoont. Richting Bergen op 
Zoom lijkt de groei sterker te worden. Lijn 111 is 
goed bezet in de spitsuren en op werkdagen tijdens 
de daluren redelijk. In het weekend is lijn 111 slecht 
bezet. Richting Bergen op Zoom neemt de reiziger 
de snellere lijn 310 en richting Oud Gastel blijft het 
een dwarsverbinding in het netwerk die doorgaans 
minder reizigers trekken als basisverbindingen 
richting de grote steden. 
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Voorstel. 
 
Het voorstel is de halte Witte Ruiterweg (tussen A4 aansluiting Halsteren en Steenbergen) volledig op te 
heffen. De huidige locatie is onveilig en in de OV-chipkaartdata staat geen enkele in- en uitstapper 
geregistreerd. Dat geeft aan dat er op het nabijgelegen bedrijventerrein bij de Stierenweg geen enkele 
openbaar vervoerspanning bestaat. En zover die wel bestaat zal dat zo laag zijn dat ons inziens het 
aanleggen van twee nieuwe toegankelijke halten niet rechtvaardigt.  
 
Ook de halte Franseweg (bij rotonde Franseweg / Rondweg) kan vervallen. Op een gemiddelde werkdag 
maken slechts negen geregistreerde reizigers van deze halte gebruik. Voor Steenbergen Zuid is de halte 
Olmendreef een prima alternatief. 
 
Voor de halte Molenweg geldt hetzelfde. Op een gemiddelde werkdag gebruiken slechts vier reizigers 
deze halte. Paar honderd meter verder ligt de halte Ravelijnstraat. 
 
Het gebruik van de halten Steenbergsche Vliet, Zuid Zeedijk en Zuid Langeweg (allen buiten de 
bebouwde kom tussen Steenbergen en Dinteloord) is met gemiddeld respectievelijk 3 / 0,1 / 0,2 reizigers 
op een gemiddelde werkdag zeer laag. Het is geen 
bezwaar deze halten op te heffen. De halten zijn wel 
allemaal toegankelijk dus de halten handhaven is 
ons om het even.  
 
De belangen van de reiziger en de bewoners 
afwegende is het acceptabel om de noordelijke halte 
Ravelijnstraat te verplaatsen ter hoogte van de 
school Het Ravelijn. Wel dient de halte langer dan in 
de huidige situatie te worden gemaakt, zodanig dat 
een tweetal grote bussen achter elkaar kunnen 
halteren. Vooralsnog kan alleen worden volstaan met 
het verlengen van deze halte: 
 

- Richting Bergen op Zoom bestaat de 
grootste drukte. 

- Richting Bergen op Zoom zijn het 
vertrekkende ritten die een aantal minuten 
voor vertrektijd bij de halte komen. Richting 
Dinteloord aan de zuidzijde zijn het ritten die 
halteren en direct wegrijden (en/of hun tijd 
kunnen afwachten waar wel een verlengde 
halte is). 

- De halte aan de noordzijde is de vertrekhalte 
van de buurtbus wat ook meer beslag legt op de capaciteit van de halte. 

 
Voor de dienstregeling 2016 is het voorstel om de routering van lijn 111 en daarmee de bediening van 
het busstation te handhaven. Nader onderzoek en daarmee tijd is nodig om tot een zorgvuldige afweging 
te komen: 

- De halte wordt behoorlijk goed door reizigers van lijn 111 gebruikt: zo’n 44 reizigers op een 
gemiddelde werkdag. 

- Rondom de halte zit één van de grootste concentraties WMO-vervoer. 
- Andere routevarianten voor lijn 111 zijn ter sprake gekomen waarbij de route naar het busstation 

geen appendixroute meer is, maar een ‘gewone’ logische halte direct aan de route gelegen. 
 
Mede in het licht van bovenstaande en het feit dat komend jaar de structuur van het complete Openbaar 
Vervoernetwerk in de gemeente Steenbergen, maar ook die van Bergen op Zoom, onder loep wordt 
genomen, handhaven wij de dienstregeling van lijn 111 op zaterdag. Op zondag is het gebruik van de vijf 
retourslagen met drie reizigers/rit zo laag dat het voorstel is om deze op te heffen. Tussen Dinteloord, 
Steenbergen en Roosendaal/ Breda kan met lijn 310 en de trein worden gereisd. 
 

Halte Franseweg 

Halte Ravelijnstraat 

Halte Molenweg 
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Vanwege de toenemende capaciteitsdruk op lijn 310 naar Bergen op Zoom wordt één rit extra gereden 
van Steenbergen, Rondweg naar Bergen op Zoom, Station. Deze rijdt in aansluiting op de eerste lesuren 
van de diverse onderwijsinstellingen in Halsteren en Bergen op Zoom. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
Indien de gemeente het besluit daadwerkelijk neemt om de halte Ravelijnstraat te verplaatsen en te 
verlengen betekent dit een nieuwe halte. Verder is het alleen het voorstel om diverse halteplaatsen op te 
heffen. 
 
Marketing. 
 
De beperkte wijzigingen gaan mee in de algemene communicatie bij start van de nieuwe dienstregeling. 
Indien wordt besloten tot het opheffen van halteplaatsen zal dit specifiek in de laatste weken voor 
opheffing ook bij de halte zelf worden gecommuniceerd.  
 

Kosten en opbrengsten. 

 

Opheffen van de vijfretourritten zondag op lijn 111 tussen Steenbergen en Oud Gastel en het inleggen 

van een extra spitsrit op lijn 310 leiden tot een businesscase van –  61dru op jaarbasis. 

Qua opbrengsten zijn er nauwelijks effecten: 
- Het niet meer rijden op zondag van lijn 111 zal leiden een geringe reizigersafname; 
- De extra spitsrit op lijn 310 zal tot een lichte reizigersgroei leiden; 

 
Conclusie businesscase. 
 
Het is een businesscase met vele kleine verbeteringen. Concreet stellen wij voor lijn 111 op zondag op te 
heffen en het inleggen van een extra spitsrit op lijn 310 in de ochtendspits. Ook de halten Witte 
Ruiterweg, Franseweg en Molenweg kunnen zeker vervallen. Wat betreft de drie halteplaatsen tussen 
Steenbergen en Dinteloord is de keuze volledig aan de gemeente.  
 

Samenvatting businesscase Steenbergen 
 
Het gebruik van een aantal haltes is zo gering, dat opheffing te overwegen is. Een aantal binnen de 
bebouwde kom met andere alternatieve halten, anderen liggen volledig buiten de bebouwde kom met 
nauwelijks  bewoning of bedrijvigheid in de buurt. Lijn 111 stopt met rijden op zondag. Volgend jaar komt 
er een onderzoek naar integrale verbetering van het openbaar vervoer in Steenbergen, Bergen op Zoom 
en Woensdrecht. 

 
 
2.5 Businesscase Zundert 
 

Businesscase Zundert Zundert en Wernhout 

Lijnen 115 en 220 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Zundert 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s -/- 146 dru 
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Vraagstelling. 
 
Najaar 2015 wordt de nieuwe rondweg om de kern Zundert geopend. Het feit dat het doorgaande verkeer 
dan niet meer van de centrumroute gebruik maakt geeft de gemeente de gelegenheid (en de plicht) om 
de centrumroute meer als verblijfsgebied in te richten. Eenrichtingsverkeer is dan wel noodzakelijk en dat 
betekent dat de bussen ook nog slechts in één richting door het centrum kunnen blijven rijden. 
Heroriëntatie op de routevoering is dan noodzakelijk. 
 
Naast deze vraagstelling die uit gemeente voortkomt, is voor wat Arriva betreft nu ook het moment om de 
routevoering van/naar Wernhout en de wijk De Berk in Zundert aan de orde te stellen. Zo wordt éénmalig 
de route in Zundert en/of Wernhout gewijzigd en niet jaar op jaar.  
 
Vraag is of de gedwongen routewijziging kansen biedt om voor heel Zundert en Wernhout een nieuwe 
toekomstvaste route te ontwerpen. 
 
Achtergrond. 
 
Om na opening van de nieuwe randweg het verkeer in het centrum goed af te kunnen wikkelen is onder 
andere voorgesteld om éénrichtingsverkeer in te stellen op de Molenstraat tussen de Prinsenstraat en de 
Vincent van Goghstraat. Het éénrichtingsverkeer wordt ingesteld van zuid naar noord. Daarnaast wordt 
op dit gedeelte van de Molenstraat een 30km zone ingesteld. Verkeer richting Rijsbergen/ Breda kan via 
de Molenstraat blijven rijden. Het overige verkeer dient van een alternatieve route gebruik te maken. Dit 
geldt ook voor buslijn 115 en buurtbuslijnen 220 en 225, een uitzonderingspositie voor het busverkeer is 
niet mogelijk en wenselijk. 
 
Enkele jaren geleden is over een alternatieve busroute gesproken door de gemeente Zundert, de 
provincie en Veolia. In dat overleg is afgesproken dat diverse mogelijkheden voor alternatieve routes 
inzichtelijk zouden worden gemaakt. Hierbij is zowel door de provincie als Veolia aangegeven dat 
bediening van Wernhout door middel van een lijndienst op basis van de huidige inzichten niet meer 
wenselijk is. In het laatst gevoerde overleg van 28 oktober 2010 is aangegeven dat zowel Provincie als 
Veolia voorstander zijn van de zogenaamde variant 5 (bus in twee richtingen via de Veldstraat).In het 
ambtelijk overleg dat Arriva op 16 april jl. met de gemeente Zundert heeft gehad heeft Arriva de voorkeur 
voor de destijds variant 5 op hoofdlijnen herbevestigd. 
 
In hetzelfde overleg is ook Wernhout aan bod gekomen. Onlangs is de enige halte van Wernhout 
toegankelijk gemaakt. Deze ligt direct op de rijbaan waardoor de bus niet kan wachten op de halte en in 
de dienstregeling aankomst- en vertrektijd dus altijd gelijk dient te zijn. Verder doorrijden naar het Antoon 
Jurriensplein is voor de gemeente niet meer bespreekbaar, de keuze is gemaakt voor een toegankelijke 
halte aan de Oude Baan. Arriva ziet ook geen vervoerkundige meerwaarde om verder Wernhout in te 
rijden.  
 
Lijn 115 is de enige lijn die Wernhout aandoet, dus bij het weghalen van lijn 115 zonder verder alternatief 
blijft het dorp van regulier openbaar vervoer verstoken. De route naar Wernhout is een uitloper op de 
huidige route, maar een appendix op de nieuwe route. Enerzijds kan deze appendix optimale 
treinaansluitingen of lijndoorkoppelingen in Breda in de weg staan, anderzijds kan dit leiden tot de keuze 
om de route naar Wernhout als uitloper te blijven rijden. Een passende ontsluiting voor Wernhout is 
gezien het gebruik een buurtbus, geen grote bus die zeven dagen in de week de hele dag rijdt. 
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Analyse gebruik. 
 
Lijn 115 is naast de Volanslijnen de beste 
streeklijn van de regio Breda en rijdt als enige 
streeklijn ook op zaterdag overdag een 
halfuurdienst. De lijn vormt niet alleen een snelle 
verbinding naar Breda voor reizigers uit de 
gemeente Zundert, maar ook voor reizigers uit de 
stadswijken Princenhage en Heuvel in Breda.  
 
Ten zuiden van het Oranjeplein in Zundert splitst 
de route zich op in een tak naar de Zundertse 
wijk De Berk en een tak naar Wernhout. De Berk 
genereert veel reizigers, op een gemiddelde 
werkdag reizen ongeveer 160 reizigers van/naar deze wijk inclusief de halte Leeuwerikstraat.  
Het aantal reizigers naar Wernhout steekt hier schril bij af: 20 reizigers op werkdagen en slechts 6 
reizigers op zaterdag en 3 reizigers op zondag. 
 
Voorstel. 
 
Arriva gaat volledig mee in de destijds gemaakt keuze voor variant 5. De nieuwe route loopt via de 
Willem Pastoorsstraat, Veldstraat, Prinsenstraat en Molenstraat. In het overleg met de gemeente zijn drie 
nieuwe dubbelzijdige halten besproken: 

- Een centrumhalte bij voorkeur ten westen van de rotonde aan het begin van de Willem 
Pastoorsstraat, waar nu de buurtbushalte van lijn 220 van/naar Klein Zundert ligt. Mocht een 
halte op deze locatie niet inpasbaar zijn dan een alternatief ten noorden van de rotonde op de 
Bredaseweg. 

- Twee halten op de Veldstraat. Een ter hoogte van Klein Zundert en een kort voor de kruising met 
de Prinsenstraat. De laatste halte is aan de noordzijde van de wijk De Berk gelegen, reizigers 
hebben de keuze om hier in- en uit te stappen en hoeven niet verder te reizen naar de 
Leeuwerikstraat. Ook wordt ter hoogte van deze halte een nieuwbouwproject gerealiseerd 
waardoor ook deze bewoners direct van goed openbaar vervoer worden voorzien. Bij slechts één 
halte op de Veldstraat worden de 
loopafstanden allemaal net te 
groot. 

 
In de destijds gemaakte routekeuze is de 
halte Leeuwerikstraat de nieuwe beoogde 
eindhalte. De extra rijtijd door de langere 
route via de Veldstraat wordt hier door de 
kortere route gecompenseerd. Op verzoek 
van Arriva wordt een eindhalte aangelegd 
op bedrijventerrein De Ambachten. Mocht 
het in de dienstregeling noodzakelijk zijn 
dan moet de bus haar tijd kunnen 
afwachten en dat kan niet bij de halte 
Leeuwerikstraat op de rijbaan, maar wel bij 
een extra halte op De Ambachten. 
Gemeente heeft aangegeven hier in mee 
te willen gaan.  
 
De halte (zie foto) kan sober worden 
uitgevoerd aangezien hier nauwelijks tot 
geen reizigers zijn te verwachten en de 
nabijheid van de goed uitgeruste halte 
Leeuwerikstraat.  
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Lijn 115 rijdt alleen nog op werkdagen in de drukste richting in de spitsrichting van/naar Wernhout. Lijn 
220 neemt, onder voorbehoud van goedkeuring van de buurtbusvereniging, de bediening van Wernhout 
op werkdagen overdag over. Met een lichte aanpassing van de dienstregeling en qua capaciteit is dit 
mogelijk. Het is niet mogelijk om rechtstreeks van Achtmaal naar Wernhout te rijden, dat moet via de 
Leeuwerikstraat in Zundert. Bij de halte aldaar, de nieuwe begin- en eindhalte van lijn 115, kunnen 
reizigers uit Achtmaal-Schijf voor Breda overstappen. De buurtbus rijdt zo leger naar Wernhout en kan 
daar de Wernhoutse reizigers oppikken die vervolgens desgewenst worden afgezet op het Oranjeplein 
alwaar de bus naar Breda ook vertrekt. Capaciteitsproblemen zijn daarmee zeker niet aan de orde, ook al 
niet omdat lijn 115 in de spitsuren wel naar Wernhout blijft rijden. 
 
Wernhout behoudt daarmee op werkdagen overdag regulier openbaar vervoer. Naar Breda, buiten de 
spitsuren, voortaan met een overstap, naar Roosendaal voortaan zonder overstap. In de avonduren en in 
het weekend is de halte Leeuwerikstraat voor regulier openbaar vervoer het alternatief en anders de 
regiotaxi. Gezien het beperkte aantal reizigers zal het wegvallen van lijn 115 nauwelijks leiden tot 
toename van het aantal ritten van de regiotaxi. Extra bijkomend voordeel voor Wernhout is dat op 
werkdagen tijdens de vakantieperioden ook tussen 9:30 en 15:30 uur openbaar vervoer wordt 
aangeboden. 
Tenslotte blijft schoolliner 622 wel naar Wernhout rijden. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
In Zundert moeten een tweetal nieuwe dubbelzijdige halten op de Veldstraat worden aangelegd. 
Daarnaast moet de halte op de Willem Pastoorsstraat geschikt gemaakt worden voor haltering van grote 
bussen en niet alleen buurtbussen. Verder is extra uitbreiding van fietsvoorzieningen op de halte 
Leeuwerikstraat wenselijk aangezien dit een belangrijke halte wordt voor reizigers uit De Berk, Achtmaal 
en Wernhout. De gemeente heeft de aanleg van de twee extra halten op de Veldstraat begroot en is 
akkoord voor een sobere uitvoering van de eindhalte op De Ambachten en een vernieuwde centrumhalte.  
 
Marketing. 
 
 Deze wijzigingen in Zundert vragen ook weer om een uitgebreide campagne met een drie weken voor 
aanvang van de dienstregeling het versturen van een huis-aan-huisfolder met alle wijzigingen. Ter 
ondersteuning plaatsen wij een advertentie in de huis-aan-huiskrant, tonen wij een slide op onze tft-
schermen en zetten wij onze social media kanalen in. 
In deze campagne wordt ook een bijdrage in de communicatie van de gemeente gevraagd. Dit versterkt 
de boodschap richting de inwoners. 
 

Locatie voor eindhalte De Ambachten 
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Om het gebruik van lijn 115 te vergroten, gaan wij een actie inzetten met betrekking tot het 
dalurendagkaartje. We denken aan een actie waar twee personen in december en januari op 1 
Dalurendagkaartje kunnen reizen. De actie zal nader worden uitgewerkt. 
 
Kosten en opbrengsten. 
 
Invoering van de nieuwe route met een nieuwe route om het centrum, een verkorte route tot de 
Leeuwerikstraat en het niet meer bedienen van Wernhout leiden tot een businesscase van – 146 DRU op 
jaarbasis. 
 
Qua opbrengsten zijn er de volgende effecten: 

- Het niet meer rijden door het hart van het centrum en de langere loopafstanden voor reizigers in 
de wijk De Berk zal op zich tot een geringe afname van reizigers leiden.  

- Tegelijkertijd zal de eenduidige route die door elke rit wordt gereden, zonder opsplitsing van 
routes en dus door heel Zundert een hoge gebundelde frequentie leiden tot een substantiële 
reizigersgroei die de eerst genoemde geringe afname ruimschoots compenseert; 

- In de nabije toekomst biedt een gebundelde route meer groeimogelijkheden bij bijvoorbeeld 
frequentieverhogingen in de dal- en avonduren.  
 

Conclusie businesscase. 
 
Uit de businesscase blijkt dat uitvoeren van deze businesscase loont. Hij leidt tot reizigersgroei en 
tegelijkertijd kost het totaalplaatje minder dru’s.  
 
In Wernhout en in de wijk De Berk zullen niet alle reizigers positief zijn over het voorstel, maar voor het 
merendeel van de inwoners van de gemeente Zundert is deze businesscase een positieve verbetering.  
 

Samenvatting businesscase Zundert 
 
In Zundert wordt een nieuwe route buiten het centrum om via de Veldstraat gereden, op de nieuwe route 
komen drie nieuwe halten. Nieuwe eindpunt wordt De Ambachten met een keermogelijkheid voor de bus. 
De bus rijdt niet meer door de wijk De Berk en niet altijd meer van/naar Wernhout. Reizigers van/naar De 
Berk kunnen gebruik maken van de halte Leeuwerikstraat of bij de nieuwe halte op de Veldstraat waar de 
bussen frequenter stoppen. Buurtbuslijn 220 gaat via Wernhout rijden, lijn 115 blijft alleen in de spitsuren 
naar Wernhout rijden. 

 
 
2.6 Businesscase Drimmelen 
 

Businesscase Drimmelen Terheijden, Wagenberg,  
Lage en Hooge Zwaluwe 

Lijnen 117,122,123,617 en 618 

Opsteller Businesscase Arriva  

In overleg met Gemeente Drimmelen 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s -/- 268 dru 

 
Vraagstelling. 
 
Net zoals er meerdere wegen naar Rome leiden, leiden er ook meerdere busroutes door en langs 
Terheijden, Wagenberg en verder richting Zevenbergen, Lage Zwaluwe en Made. Om het nog 
ingewikkelder te maken rijdt lijn 123 op verschillende momenten van de dag over verschillende routes. 
Naast de onduidelijkheid over de wisselende routes is het de vraag of de functie van de lijn in 
overeenstemming is met de route. Het haltegebruik aan de verschillende routes laat een wisselend beeld 
zien. De westelijke route door Terheijden is vanwege de infrastructuur verre van ideaal.  
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Op basis van de OV-visie is in het Kernnetwerk de uurdienst van lijn 122 op zaterdag vervallen.  
 
Vraag is of een vernieuwde lijnvoering in en rondom Terheijden en Wagenberg leidt tot een 
aantrekkelijker OV-product dat zal leiden tot meer reizigers op deze corridor. 
 
Achtergrond. 
De lijnvoering is al sinds jaar en dag hetzelfde in en rondom Terheijden en Wagenberg. 
 
 
Lijn 117 komt vanaf Fijnaart, Zevenbergen en Langeweg 
en rijdt verder naar Breda. Deze lijn is primair van 
belang voor reizigers van Fijnaart, Klundert en in 
mindere mate Zevenbergen naar Breda. Door deze lijn 
ook als basislijn voor Terheijden Dorp te hanteren zijn 
reizigers uit de gemeente Moerdijk onnodig lang 
onderweg naar Breda onderweg. De lange reistijd wordt 
ook veroorzaakt door de infrastructuur waarover de 
busroute loopt. Buiten de bebouwde kom veelal 60km-
uur wegen en binnen de bebouwde kom ook stukken 
van 30-km-uur met een uiterst smal straatprofiel waar de 
bus ternauwernood ander groot verkeer kan passeren.  
 
Lijn 122 verbindt primair Lage en Hooge Zwaluwe met 
de stations Lage Zwaluwe en Breda. In Wagenberg en 
Terheijden rijdt de lijn de ontsluitende route door de 
dorpen. Het is van belang dat lijn 122 een functie 
behoudt voor Terheijden. Enerzijds om de volle bussen 
van lijn 117 en 123 te ontlasten, anderzijds voor een hogere bezetting van lijn 122. Lijn 123 is de beste 
buslijn door de gemeente Drimmelen. Omwille van capaciteit en de snelheid voor reizigers op de 
belangrijkste relatie Made – Breda rijdt lijn 123 op werkdagen langs de dorpen Wagenberg en Terheijden 
en in de avonduren en het weekend door beide dorpen. De lijnen 117 en 122 rijden op dat moment niet. 
Lijn 617 en 618 rijden slechts enkele doelritten en zijn niet direct van belang voor de bediening van 
Terheijden.  
 
Als naar het buslijnennetwerk rondom Breda wordt gekeken dan valt op dat de (forse) dorpen Made, 
Wagenberg en Terheijden als enige geen rechtstreekse verbinding hebben met de binnenstad. Sinds 
opening van het nieuwe busstation op station Breda is de alternatieve centrumhalte Sophiastraat 
vervallen en is de behoefte aan een rechtstreekse verbinding met de binnenstad alleen maar groter 
geworden en dit dagelijks de gehele dag. 
 
De gemeente Drimmelen gaat de wegen in Terheijden en richting Wagenberg reconstrueren. Het is dan 
ook nu het moment om voor de komende jaren duidelijke keuzes te maken ten aanzien van de busroutes. 
 
Analyse gebruik. 
 
Lijn 117 en 123 zijn goede streeklijnen. Lijn 117 
vooral op maandag t/m vrijdag vanwege veel 
scholierenvervoer, op zaterdag zakt het gebruik 
flink terug. Lijn 123 kent ook in de avonduren en in 
het weekend een goed gebruik. Lijn 122 is het 
zorgenkindje van de drie, want kent alleen in de 
spitsuren een voldoende bezetting van/naar 
Breda. Veel reizigers vanuit Lage Zwaluwe gaan 
met de fiets naar station Lage Zwaluwe en 
vervolgen hun reis per trein naar Dordrecht, 
Roosendaal en ook naar Breda. Dat is ten eerste 
sneller en daarnaast rijden de Sprinters sinds een jaar op werkdagen overdag altijd twee i.p.v. één  
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keer per uur (dus 4 keer per uur naar Dordrecht). In Wagenberg stappen veel reizigers op bij de halte 
Wagenberg, Kruispunt omdat lijn 123 daar meer reismogelijkheden van/naar Breda biedt en de reiziger 
minder afhankelijk is van lijn 122. In Terheijden vervoert lijn 122 reizigers maar is zij één van de 
alternatieven.  
Op zaterdag wordt lijn 122 met een taxibus gereden tussen Wagenberg, Kruispunt en Lage Zwaluwe 
Station NS. Het gebruik is vrijwel nihil. 
 
 Voorstel. 
 
Arriva introduceert een nieuwe route door 
Terheijden, handhaaft de route buitenom 
Terheijden en stelt voor Wagenberg met een 
randbediening te ontsluiten. 
 
De route door Terheijden gaat lopen via de 
Hoofdstraat en de Zeggelaan. Naast de 
bestaande haltes Hoofdstraat en 
Zeggelaan/N285, stopt de bus op drie 
nieuwe haltes: Polderstraat, Abtslaan en 
Hondsdraf. De halte Dorpsplein is met 143 
reizigers op een gemiddelde werkdag de 
drukste halte van het dorp en deze halte 
gaat in deze opzet nu juist vervallen. Dit 
huidige aantal is logisch omdat dit nu de 
meest of beter gezegd enige centrale halte 
in het dorp is. Voor veel reizigers zijn de 
nieuwe halten Polderstraat of Abtslaan een 
goed alternatief. Het aandeel senioren in het 
totaal bedroeg 0,67% aantoonbaar. Gezien 
de nabijheid van Surplus bij de huidige halte Dorpsplein is enige toename in het WMO-vervoer 
aannemelijk. 
 
Arriva rijdt deze route dagelijks de hele dag 
met lijn 123. Doorgaande reizigers vanuit o.a. 
Made naar Breda krijgen een rijtijdverlenging 
van ongeveer vier minuten.  
 
Ook lijn 122 gaat via deze nieuwe route rijden. 
Het verdient niet de voorkeur dat lijn 122 via 
haar huidige route blijft rijden: 

- De reiziger krijgt met drie 
verschillende routes te maken wat de 
helderheid van het OV-product niet 
ten goede komt; 

- Nu is er één route door het dorp met 
een kwartierfrequentie, opsplitsing 
van de routes leidt tot halvering van 
de frequentie tot een halfuurdienst wat 
de attractiviteit van het OV-product 
niet ten goede komt: 

o Geen aansluitingen meer op 
alle treinen bij Breda Centraal 
Station; 

o Reizigersverlies als gevolg 
van verminderde frequentie. 
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route lijnen 117-617 
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Bij de reconstructie van de wegen op de huidige route in Terheijden en op de weg naar Wagenberg hoeft 
bij het rijden via de Zeggelaan en N285 geen rekening te worden gehouden met busvervoer. 
 
Kiezen voor één route in Terheijden betekent ook dat er geen bus meer komt in de kern van Wagenberg 
en op de Molenstaat c.q. Moerdijkseweg. Deze keuze is te rechtvaardigen omdat: 

o het voor Terheijden tot een flinke verbetering leidt: helderheid en attractiviteit van het OV-
product. Hier zijn meer reizigers bij gebaat dan blijven rijden door Wagenberg; 

o het gebruik zo minimaal is: 

Molenstraat 10 reizigers op een gemiddelde werkdag 

Withuisstraat 7 reizigers op een gemiddelde werkdag 

Dorpsstraat 8 reizigers op een gemiddelde werkdag 

Kerkstraat 25 reizigers op een gemiddelde werkdag 

Van de reizigers van de Raadhuisstraat betreft aantoonbaar 0,49% een seniore reiziger. 
o lijn 122 een zwakke, in zijn huidige vorm, geen toekomst vaste lijn is; 
o er nu investeringen in de infrastructuur aanstaande zijn; 
o handhaving van de kwartierdienst door Terheijden een steviger fundament legt om op 

termijn lijn 123 in de spits een kwartierdienst te laten rijden. 
 
Lijn 117 wordt versneld en zal langs Terheijden rijden met alleen een halte Zeggelaan/N285. Ook stopt 
lijn 117 bij de halte Wagenberg, Kruispunt. Voor de vertrekmogelijkheden van/naar Breda zijn lijn 122 en 
123 in Terheijden dorp het alternatief. Reizigers tussen Terheijden en Zevenbergen kunnen met lijn 122 
en 123 vanaf Terheijden meereizen naar Wagenberg en daar overstappen op lijn 117. Op een 
gemiddelde werkdag reizen slechts 12 reizigers tussen Terheijden dorp en Zevenbergen. 
Het aandoen van de halte Wagenberg, Kruispunt door lijn 117 leidt tot overstapmogelijkheden tussen lijn 
117 en 123 zodat er veel sneller kan worden gereisd tussen de regio Fijnaart / Klundert / Zevenbergen 
enerzijds en de regio Made / Geertruidenberg / Raamsdonksveer anderzijds. 
 
Gemeente kan zich vinden in een nieuwe route door Terheijden, punt van discussie is de vraag of ook lijn 
122 via de nieuwe route moet gaan rijden. 
 
Arriva wil de eerste drie maanden van het volgend jaar gebruiken om de rijtijden op de nieuwe routes te 
monitoren alvorens een voorstel tot een doorkoppeling van lijn 123 met lijn 115 op te stellen. Zo 
voorkomen we dat mogelijke inschattingseffecten zich als een olievlek over de hele lijn verspreiden. 
Daarnaast kunnen de patroontijden vrijwel ongemoeid blijven en dat is gunstig omdat volgend jaar als 
gevolg van de grootschalige wijzigingen in de NS-dienstregeling de dienstregeling noodgedwongen moet 
wijzigen. Twee opeenvolgende jaren een grote dienstregelingwijziging heeft niet onze voorkeur en ook 
niet die van de reiziger. 
 
Naast de routewijzigingen zijn er nauwelijks wijzigingen in het voorzieningenniveau. Op lijn 117 vervalt in 
de ochtend de eerste rit Klundert (5:38) – Breda (6:25) met slechts 6 reizigers en met lijn 123 als 
alternatief. Lijn 122 vervalt op zaterdag volledig. Het gebruik is dermate laag dat Arriva ook geen potentie 
zien om er een (enigszins) rendabele lijn van te maken. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
In Terheijden moeten een drietal nieuwe dubbelzijdige halten worden aangelegd. Op de huidige route van 
lijn 122 en deels lijn 117 vervallen alle halten en hoeft met de reconstructie van de wegen geen rekening 
meer te worden gehouden met busverkeer. De gemeente staat open voor de aanleg van nieuwe halten 
op de Zeggelaan. 
 
Marketing. 
 
Om de huidige reiziger te stimuleren om vaker met het openbaar vervoer te reizen en om 
nieuwe (potentiële) reizigers aan te trekken, gebruiken wij wervingsacties. Door middel 
van deze acties creëren wij onder andere probeergebruik waardoor de houding en het 
gedrag van potentiële en incidentele reizigers in positieve zin verandert. De wervingsacties 
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werken voornamelijk met prijsprikkels en kenmerken zich door gemak waardoor de drempel om het 
openbaar vervoer te gebruiken, afneemt. We gaan met ons Goed bezig BUS promotieteam de straat op 
om de nieuwe dienstregeling te promoten. Het promotieteam deelt flyers uit met informatie over de 
wijzigingen. Om het gebruik van de bus te vergroten, gaan wij een actie inzetten met betrekking tot het 
dalurendagkaartje. We denken aan een actie waar twee personen in december en januari op 1 
Dalurendagkaartje kunnen reizen. De actie zal nader worden uitgewerkt. 
Ter ondersteuning plaatsen wij een advertentie in de huis-aan-huiskrant, tonen wij een slide op onze tft-
schermen en zetten wij onze social media kanalen in. 
In deze campagne wordt ook een bijdrage in de communicatie van de gemeente gevraagd. Dit versterkt 
de boodschap richting de inwoners. 
  
Kosten en opbrengsten. 
 
Alle routewijzigingen en de geschrapte ritten samen leiden tot een businesscase van – 268 DRU op 
jaarbasis. 
 
Qua opbrengsten zijn er de volgende effecten: 

- Ondanks de rijtijdverlenging van lijn 123 vanwege de langere route door Terheijden verwachten 
wij geen reizigersafname. Recentelijk is Breda namelijk sneller bereikbaar geworden door de 
opening van het nieuwe busstation bij station Breda. De rijtijd zal daarom niet langer zijn dan ten 
tijde van het oude busstation.  

- Door het niet meer rijden van lijn 122 op zaterdag is er sprake van een zeer geringe daling van 
de opbrengsten op zaterdag.  

- De routewijzigingen op lijn 122 leidt tot een redelijke reizigersgroei. De meer centrale route door 
het dorp en de iets snellere route zijn hier debet aan. Het niet meer rijden op zaterdag zal 
nauwelijks effecten hebben op de totale opbrengsten. 

- De routewijziging op lijn 117 leidt in combinatie met de voorstellen in de gemeente Moerdijk tot 
een rijtijdwinst van 5 minuten en daarmee een substantiële reizigersgroei. 

 
Conclusie businesscase 
 
Deze businesscase heeft per saldo een positief effect op het openbaar vervoer. Hij leidt tot reizigersgroei 
en tegelijkertijd telt het totaalplaatje minder dru’s.  
 
In Terheijden en Wagenberg zullen sommige reizigers niet positief zijn over het voorstel, gezien het 
gebruik van de halteplaatsen op de route zal het merendeel van de reizigers wel positief zijn. Daarbij 
moet de businesscase wel volledig worden uitgevoerd omdat anders de genoemde voordelen verdwijnen 
of minder worden en er tegelijkertijd nadelen bijkomen. Wat betreft de routewijzigingen is het hom of kuit 
kiezen. 
 

Samenvatting businesscase  
 
In en rondom Terheijden wordt voor twee duidelijke routes gekozen waar lijnen zonder uitzondering over 
heen rijden: een door het dorp en een langs het dorp. De route loopt centraler door het dorp Terheijden 
waarbij de gebundelde frequenties gehandhaafd blijven. Alle dorpen in de gemeente profiteren van de 
nieuwe overstapmogelijkheden bij Wagenberg, Kruispunt op lijn 117 van/naar richting Fijnaart. In het 
westen van het dorp Terheijden en de kern Wagenberg verdwijnt de bus, met hoogfrequente alternatieve 
halten elders of aan de rand van het dorp. Op zaterdag verdwijnt vanwege het zeer lage aantal reizigers 
ook lijn 122. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 

2.7 Businesscase Land van Heusden en Altena 
 

Businesscase Land van Heusden en Altena Gorinchem, Werkendam, Sleeuwijk, Veen,  
Wijk en Aalburg 

Lijnen 120 en 121 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeenten Werkendam en Aalburg 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s -/- 972 dru 

 
Vraagstelling. 
 
De klantenservice van Arriva ontvangt regelmatig dezelfde klachten van haar reizigers over: 

- De slechte bereikbaarheid van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem; 
- Het niet aandoen van de halte Sleeuwijk, Tol Oost door lijn 120 naar Werkendam; 
- Geen snelle en/of betrouwbare verbinding van/naar ’s-Hertogenbosch; 
- Slechte aansluitingen op Sleeuwijk, Tol tussen de ‘lokale’ buslijnen en de Brabantliners. 

Chauffeurs van Arriva ervaren de huidige route door Werkendam als niet prettig en ook de gemeente 
Werkendam heeft wensen ten aanzien van de route van lijn 120 in Werkendam. Ook bestaat de behoefte 
voor een busverbinding naar het te ontwikkelen lokale bedrijventerrein. In Sleeuwijk bestaat de behoefte 
om het nieuwe winkelcentrum met buurtbuslijn 221 aan te doen.  
 
Op basis van de OV-visie is in het Kernnetwerk voorgeschreven dat de lijnen 120 en 121op werkdagen 
overdag ieder een uurdienst rijden. Lijn 121 in de ochtendspits een halfuurdienst. In de avonduren en in 
het weekend vervallen alle ritten. 
 
Vraag is of het gebruik van lijn 120 en 121 kan worden vergroot met een betere lijnvoering en 
dienstregeling om zo de lijnen te behoeden voor een ingrijpende versobering van het 
voorzieningenniveau. 
 
Achtergrond. 
 
Momenteel rijdt alleen lijn 120 
via het Beatrix Ziekenhuis in 
Gorinchem. Vroeger reed lijn 
121 ook via het ziekenhuis, 
maar in de loop van de tijd 
paste dit niet meer in de rijtijd 
en is omwille van aansluitingen 
de route via het ziekenhuis 
geschrapt. Overstappen op 
station Gorinchem lijkt een 
acceptabel alternatief, maar de 
route van de stadslijnen leidt 
niet rechtstreeks naar het 
ziekenhuis en de streeklijnen 
rijden laag frequent. 
Afstemming van de ‘Brabantse’ 
dienstregeling en de ‘Zuid 
Hollandse’ dienstregeling blijkt 
in de praktijk ook lastig. 
 
Lijn 121 Gorinchem – Wijk en 
Aalburg behoort tot de 
concessie West en lijn 135 
behoort tot de concessie Oost. Lijn 121 is bij voorkeur aan de snelle route lijn 135 (stippellijn op kaart)  
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over de A59 gekoppeld ten bate van de doorgaande reizigers tussen het Land van Heusden en Altena en 
’s-Hertogenbosch. Helaas is dit in de huidige dienstregeling niet altijd mogelijk of wordt via de 
‘dorpenroute’ als lijn 135 naar ’s-Hertogenbosch gereden. Deze wisselende constructie komt de 
helderheid van het OV-product niet ten goede en de krappe aansluitingen bij Wijk en Aalburg, Kromme 
Nol leidden in de afgelopen winter vaak tot gemiste aansluitingen en lange wachttijden. 
 
De grootste overstaprelatie op Sleeuwijk Tol van lijn 120 van/naar Werkendam is die op de Brabantliner 
van/naar Breda. In de ochtendspits is een aantrekkelijke overstap mogelijk op het transferium bij Tol 
West, de bussen staan cross platform aan hetzelfde busperron. In de middagspits komen reizigers uit 
Breda voor Werkendam aan op de halte Tol Oost en moeten dan een drukke weg oversteken en via het 
fietsersviaduct met open hekwerk (!) over de snelweg lopen om op Tol West lijn 120 naar Werkendam te 
nemen. Geen prettige looproute en met regelmaat wordt ook nog de aansluiting naar Werkendam gemist. 
 
In Werkendam is de huidige route Van Tienhoven van de Bogaardstraat – Kerkstraat – Kruisstraat – 
Sasdijk niet geschikt als reguliere busroute. De straat is erg smal om met een bus door heen te rijden en 
de bocht aan het einde van de Kruisstraat de Sasdijk op is nauwelijks te nemen. Daarnaast komt het 
helaas vrijwel dagelijks voor dat de bus vertraging oploopt als gevolg van verkeerd geparkeerde fietsen 
en/of auto’s. Het door de gemeente geopperde alternatief om via de Lijnbaan en Merwerstraat te rijden is 
voor ons geen alternatief. De smalle toeleidende route blijft en bij testrijden ook hier verkeerd 
geparkeerde auto’s en een lossende vrachtwagen. 
 
Een andere route via de wijk Werkense Polder stuit op vervoerkundige en infrastructurele bezwaren. 
Vervoerkundig zou dit betekenen dat door heel Werkendam één grote lus wordt gereden. Dit is niet 
wenselijk, de rijtijd voor reizigers van Sleeuwijk, Tol naar de halte Sportlaan neemt met ongeveer tien 
minuten toe! Dit leidt onherroepelijk tot reizigersverlies en om dezelfde redenen valt de reizigerswinst op 
de nieuwe route tegen. Van de Werkense Polder naar Sleeuwijk, Tol en verder moet immers eerst door 
heel Werkendam worden gereden. 
 
Gemeente snapt de bezwaren via de Werkense Polder en kan zich een nieuwe route over de 
hoofdwegenstructuur inclusief één of mogelijk twee nieuwe halten voorstellen. 
 
De wens om een busverbinding in te leggen naar het te ontwikkelen regionale bedrijventerrein is binnen 
de huidige lijnvoering niet inpasbaar. Om de aansluitingen bij Sleeuwijk, Tol met de Brabantliners te 
behouden mag de route van/naar Werkendam maximaal 22 minuten zijn. Een appendix op de huidige 
route via de Bandijk leidt tot meer rijtijd, blijft over een rechtstreekse route via de Dijkgraaf den 
Dekkerweg maar dan vervallen de drie drukst gebruikte halten van Werkendam. Blijft over een aparte 
buslijn, maar dat is gezien de ervaringen op soortgelijke bedrijventerreinen elders en de beschikbare 
financiële middelen geen alternatief. 
 
In Sleeuwijk is de route van buurtbuslijn 221 nog niet aan de nieuwe situatie van het verplaatste 
winkelcentrum aangepast. Routewijziging is mogelijk, het is alleen een kwestie van keuze maken voor 
route en haltering. 
 
Analyse gebruik. 
 
Lijn 120 en 121 zijn streeklijnen met een magere 
bezetting maar met een groot maatschappelijke 
functie in de regionale bereikbaarheid voor iedere 
soort reiziger. Samen met het goed 
functionerende buurtbusnetwerk wordt een 
totaalproduct aangeboden dat grotendeels 
aansluit op het beperkte reizigerspotentieel. 
Frequentie is in een landelijk gebied minder 
belangrijk dan er te zijn en een betrouwbaar 
totaalproduct te leveren. 
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Op werkdagen overdag is het gebruik voldoende, in de avonduren en op zondag is het gebruik slecht. 
Zaterdag overdag zijn de bezettingen ook reden tot zorg. De buurtbusverenigingen geven ook het signaal 
af waarvoor zij op zaterdag nog moeten rijden, omdat zij bijna niemand vervoeren. 
 
Voorstel. 
 
Arriva ziet mogelijkheden om met een vernieuwd lijnennet en dienstregeling een betrouwbaar OV-product 
aan te kunnen bieden wat tot reizigersgroei leidt. 
 
Essentieel in dit voorstel is de routestrekking van lijn 121 in het dorp Veen. Momenteel wordt een lus 
langs drie halten door het dorp gereden en is de doorgaande reiziger na drie minuten weer op dezelfde 
plaats. Dit nadeel voor de ongeveer 125 reizigers (langere reistijd en kilometerkosten) weegt niet op 
tegen het voordeel van de ongeveer 50 lokale reizigers die voor de deur worden afgezet. Van deze 50 
reizigers betreft aantoonbaar 0,71% een seniore reiziger. Het voorstel is daarom om de route van lijn 121 
te strekken en één nieuwe halte voor het dorp Veen op de Groeneweg ter hoogte van de kruising met de 
Schmitzstraat aan te leggen. 
 
Met deze rijtijdwinst worden de aansluitingen in 
Sleeuwijk, Tol en Wijk en Aalburg, Kromme Nol 
verbeterd. Belangrijker is echter dat het mogelijk is 
om het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem weer 
éénzijdig in de route op te nemen. Vanaf Sleeuwijk 
wordt de bestaande route via de halte Sluis 
(binnenstad) naar Gorinchem, Station gereden en 
na een korte stilstand rijdt dezelfde bus via het 
Beatrix Ziekenhuis weer terug naar Sleeuwijk en 
verder. Reizigers naar het ziekenhuis rijden heen 
dus via het station. De keuze om de eenzijdige route 
alleen tegen de klok in te rijden heeft te maken met 
de filevorming in de middagspits voor de 
spoorwegovergang op de Banneweg in Gorinchem. 
Vanwege grote vertragingen rijden de Zuid 
Hollandse lijnen op de drukste momenten al 
helemaal niet meer via deze route. Lijn 120 blijft 
weliswaar via het Beatrix Ziekenhuis rijden, maar 
gaat om dezelfde redenen als hierboven tegen de 
klok in rijden. Tussen Gorinchem en Sleeuwijk rijden de lijnen 120 en 121 in beide richtingen een strakke 
halfuurdienst. 
 
Lijn 120 van Gorinchem naar Werkendam rijdt bij Tol zowel naar Tol West als naar Tol Oost, volgens 
hetzelfde op-en-neertje wat lijn 121 van Wijk en Aalburg naar Gorinchem al jarenlang doet. Reizigers 
hoeven zo niet meer over het viaduct te lopen en halen hun aansluiting. 
 
In Werkendam stellen wij voor de route van lijn 120 van Werkendam naar Sleeuwijk, Tol ongewijzigd te 
laten. Van Sleeuwijk, Tol naar Werkendam de Van Randwijklaan helemaal uit te rijden tot aan de Bandijk, 
rechtsaf te slaan naar de Bandijk en via de Nieuweweg naar het begin-/eindpunt Plein te rijden. Op de 
Van Randwijklaan is ter hoogte van de Laan van Welgelegen een nieuwe halte wenselijk, omdat de halte 
Van Randwijklaan op behoorlijke loopafstand ligt. Ook is een halte nabij het veer naar Boven-Hardinxveld 
een mogelijkheid. 
 
In Sleeuwijk zijn twee routevarianten denkbaar om met buurtbuslijn 221 het nieuwe winkelcentrum aan te 
doen. E.e.a. is afhankelijk is van de technisch inpasbare mogelijkheden van een nieuwe halte en het 
antwoord op de vraag van de buurtbusvereniging of door scholieren veel van de halte Transvaal nabij het 
Altena college gebruik wordt gemaakt. 

 

Routewijziging Veen 

Vervallen 

Nieuwe Nieuwe halte 

Vervallen haltes 

Schmitzstraat 

Witboomstraat 

Van der Loostraat 



 

 

31 

 
Lijn 121 neemt de snelle routevariant van 
lijn 135 over en rijdt onder lijnnummer 121 
van/naar ’s-Hertogenbosch. Voor een 
helder OV-product op de corridor Wijk en 
Aalburg – ’s-Hertogenbosch blijft de 
‘dorpenroute’ onder lijnnummer 135 rijden. 
De sneldienstroute wordt gereden onder 
lijnnummer 121. Maandag tot en met vrijdag 
buiten de vakanties rijdt lijn 121 in beide 
richtingen altijd via de snelle route van/naar 
’s-Hertogenbosch. Ook tijdens de 
carnavals-, mei- en herfstvakantie en twee 
weken tijdens de zomervakantie rijdt lijn 121 
door van/naar ’s-Hertogenbosch. 
 
Om de aansluitingen in Sleeuwijk en Wijk 
en Aalburg tussen lijn 120 en 121 en de 
Brabantliners, buurtbussen en lijn 135 
minder kwetsbaar te maken wordt het 
stationnement verlengd zodat er iets 
langere overstaptijden bestaan en bij 
geringe vertragingen de aansluitingen in 
stand blijven. 
 
Met deze voorstellen beogen wij het reizen met lijn 120 en 121 aantrekkelijker te maken en daarmee (o.a. 
met een gerichte marketingcampagne) de broodnodige reizigersgroei te realiseren. Desondanks is 
bezetting op sommige momenten zo laag dat wij voorstellen om diverse ritten op te heffen: 

- Lijn 120 Werkdagen Gorinchem 20:39 – Werkendam 21:02; bezetting 1,5 reiziger; 
- Lijn 120 Zaterdag alle ritten na 19:30 vervallen; bezetting 1,4 reiziger/rit; 
- Lijn 120 Zondag alle ritten vervallen; bezetting 0,8 reiziger/rit; 
- Lijn 121 Werkdagen Sleeuwijk (8:42) – Woudrichem (8:51) vervalt; bezetting 1,7 reiziger; 

Buurtbus 221rijdt op hetzelfde moment naar Woudrichem. 
- Lijn 121 Werkdagen Woudrichem (15:05) – Sleeuwijk (15:16) vervalt; bezetting 0,2 reiziger; 

Buurtbus 221 rijdt op hetzelfde moment naar Sleeuwijk. 
- Lijn 121 Zaterdag alle ritten na 19:00 vervallen; bezetting 1,1 reiziger/rit; 
- Lijn 121 Zondag alle ritten vervallen; bezetting 0,7 reiziger/rit; 

 
Lijn 120 en 121 rijden zo maandag t/m zaterdag overdag een uurdienst aangevuld in de spitsuren met 
enkele doelritten in de ochtendspits voor scholieren en een halfuurdienst in beide richtingen op het traject 
Werkendam – Sleeuwijk – Woudrichem. 
 
Lijn 135 blijft in de avonduren en het gehele weekend (dus nu ook zaterdag en overdag) doorrijden vanaf 
Kromme Nol naar Wijk en Aalburg, Anjelierstraat. Behalve tijdens de kerst- het grootste gedeelte van de 
zomervakantie kan Wijk en Aalburg altijd rechtstreeks met de bus naar ’s-Hertogenbosch. Hetzij via de 
snelle route van lijn 121 of de dorpenroute met lijn 135. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
De routewijzigingen in Gorinchem en voor lijn 120 bij Tol hebben geen gevolgen, halteplaatsen inclusief 
de nodige voorzieningen zijn al aanwezig. In Werkendam moeten één of twee nieuwe éénzijdige halten 
aan de nieuwe route worden gerealiseerd, in Sleeuwijk een dubbelzijdige halte voor de buurtbus en 
tenslotte een dubbelzijdige halte voor Veen. In het geval van Veen is het verstandig om de halte uit te 
rusten met de nodige fietsvoorzieningen. 
 
In Gorinchem moet een beperkt aantal aanpassingen in de verkeerslichtenregeling worden aangebracht 
als het gaat om KAR-codering en rijrichtingen. 
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Marketing. 
 
Wij willen betrokken zijn bij de samenleving in het Land van Heusden en Altena, maar we willen de 
samenleving en onze reizigers ook bij ons betrekken. De wijzigingen in het Land van Heusden en Altena 
vragen ook weer om een uitgebreide campagne met een drie weken voor aanvang van de dienstregeling 
het versturen van een huis-aan-huisfolder met alle wijzigingen inclusief de verbeterde aansluitingen. Ter 
ondersteuning plaatsen wij  advertenties in de huis-aan-huiskrant, tonen wij een slide op onze tft-
schermen en zetten wij onze social media kanalen in. 
Samen met de buurtbusverenigingen zetten we ook een campagne op om de inwoners te informeren. 
In deze campagne wordt ook een bijdrage in de communicatie van de gemeente gevraagd. Dit versterkt 
de boodschap richting de inwoners 
Om het gebruik van de lijnen in het Land van Heusden en Altena  te vergroten, gaan wij een actie 
inzetten met betrekking tot het dalurendagkaartje. We denken aan een actie waar twee personen in 
december en januari op 1 Dalurendagkaartje kunnen reizen. De actie zal nader worden uitgewerkt. 
 
Kosten en opbrengsten. 
 
Alle routewijzigingen en de geschrapte ritten samen leiden tot een businesscase van – 972 gewogen 
dru’s  op jaarbasis. 
 
Qua opbrengsten zijn er de volgende effecten: 

- Nauwelijks afname van het aantal reizigers als het gevolg van de routestrekking in Veen. Het 
merendeel van de reizigers uit Veen rijdt over lange afstanden waarvoor de fiets geen alternatief 
is en de auto niet tot de mogelijkheden behoord; 

- Geringe afname van het aantal reizigers als het gevolg van het niet meer rijden op 
zaterdagavond en de zondagen. Een deel van de reizigers zal op eigen gelegenheid naar 
bijvoorbeeld Wijk en Aalburg (135) of Sleeuwijk (Brabantliners) gaan om verder te reizen. Deze 
reizigers zijn we dus niet de hele reis kwijt; 

- Toename van het aantal reizigers vanwege meer en betrouwbare aansluitingen op Sleeuwijk, Tol 
en Wijk en Aalburg, Kromme Nol;  

De stellige overtuiging is dat de toename van het aantal reizigers groter zal zijn dan de verwachte 
afnames. 
 
Conclusie businesscase. 
 
De businesscase leidt tot reizigersgroei en tegelijkertijd kost het totaalplaatje minder DRU’s. Vrijwel alle 
knelpunten worden in deze businesscase gehonoreerd.  
 
In Veen zullen sommige reizigers niet positief over het voorstel, helaas zien wij geen ander alternatief om 
anders de bediening van het ziekenhuis en de benodigde aansluitingen in te passen. Ook de reizigers uit 
Veen kunnen overigens ook profiteren van de verbeteringen op lijn 121.  
 
De totale businesscase zal van geringe invloed zijn op het WMO-vervoer. De ritten die vervallen en/of de 
halten die worden opgeheven zijn slecht bezet en/of kennen geen grote gebruiksaantallen. Niet alle 
reizigers zullen daarbij uitwijken naar het WMO-vervoer. Daarnaast worden de ritten alleen opgeheven op 
zaterdagavond en op zondag, perioden/dag van de week die niet bekend staan om een groot gebruik van 
het WMO-vervoer. 
 
Het Land van Heusden en Altena krijgt door de uitbreidingen  van de Brabantliner een verbeterd OV-
product naar Breda en Utrecht (zie 2.12). 
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Samenvatting businesscase  
 
In het Land van Heusden en Altena betekenen diverse routewijzigingen, in combinatie met het 
buurtbusnetwerk en de Brabantliners,  een attractief en betrouwbaar OV-netwerk van de lijnen 120 en 
121. Belangrijkste wijzigingen zijn die op lijn 121 met de bediening van het Beatrix Ziekenhuis in 
Gorinchem en het doorrijden naar Den Bosch. Ook de verbeterde aansluitingen bij Sleeuwijk Tol en Wijk 
en Aalburg Kromme Nol doet veel klachten tot het verleden laten behoren. Met de positieve impuls die de 
wijzigingen meebrengen verwachten wij ook stijging van het gebruik op zaterdag overdag en daarom 
blijven lijn 120 en 121 zaterdag overdag rijden. In de avonduren en op zondag is de vervoervraag te 
gering en vervallen alle ritten. Dit geldt ook voor enkele ritten op werkdagen. 

 
2.8  Businesscase Hoogstraten 
 

Businesscase Hoogstraten Breda, Galder, Meersel Dreef, Meerle, Meer, 
Minderhout, Hoogstraten 

Lijnen 145 (en 430 De Lijn) 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met De Lijn 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie dru’s Niet van toepassing 

 
Vraagstelling. 
 
De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft Arriva benaderd om de mogelijkheden af te tasten om 
grensoverschrijdend samen te werken. Het gaat hierbij om de gehele grensstreek als het gaat om 
optimaliseren van de aansluitingen. Vanuit de gemeente 
Hoogstraten ligt concreet het verzoek om een doorgaande 
verbinding Hoogstraten – Breda in te leggen. Het zou dan om 
een doorkoppeling van de Vlaamse lijn 430 en de Brabantse 
lijn 145 gaan. De Lijn staat positief tegenover een 
doorkoppeling. 
 
Op basis van de OV-visie van de Provincie Noord-Brabant 
zou het voorzieningenniveau van lijn 145 worden beperkt tot 
de spitsuren op werkdagen. 
 
Met een mogelijke doorkoppeling naar België en daarmee het 
aanboren van een groot reizigerspotentieel is bij de bepaling 
van het frequentieprofiel in het Kernnetwerk echter geen 
rekening gehouden. Vraag is dan ook of het doorkoppelen 
van beide lijnen kansen biedt om het aantal reizigers van lijn 
145 te vergroten zodat deze lijn de hele dag behouden blijft 
voor het Kernnetwerk.  
 
Achtergrond. 
 
Lijn 430 rijdt momenteel vanaf Hoogstraten en Minderhout tot 
Meer zeven dagen in de week de hele dag een vaste 
uurdienstregeling. Het aantal vaste ritten naar Meerle en 
Meersel Dreef is zeer beperkt. Vanaf december 2015 zal de 
vaste uurdienstregeling worden doorgetrokken naar Meerle. 
Dit is slechts vier kilometer verwijderd van Meersel-Dreef, het 
eindpunt van lijn 145. Vandaar de gedachte bij de Vlaamse zuiderburen of doorkoppeling niet de 
mogelijkheden behoort.  
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De gemeente Hoogstraten telt ruim 20.000 inwoners waarvan ruim 15% de Nederlandse nationaliteit 
betreft. Bekend is dat Belgische jongeren studeren in Breda of via Breda met de trein naar bijvoorbeeld 
onderwijsinstellingen in Rotterdam of Tilburg reizen. In het weekend komen veel Belgische gezinnen naar 
Breda voor een bezoek aan de binnenstad. Beroemd zijn de zogenaamde ‘Belgendagen’ in Breda: 
zuiderburen die op de Belgische feestdagen naar Breda komen. Berucht zijn ze ook, de hele stad staat in 
de file. 
 
Lijn 145 is voor veel attractiepunten het enige alternatief om per openbaar vervoer te bereiken, maar die 
attractiepunten genereren niet veel reizigers. Het gaat hier bijvoorbeeld om het hoofdkantoor van het 
Waterschap, de Blauwe Kamer, het CBR, De Klokkenberg, het Mastbos en de Galderse meren. Verder 
ontsluit het de grensdorpen Galder en Meersel-Dreef. Meeste reizigers voor lijn 145 komen van de NHTV 
locatie Sibeliuslaan in de wijk Ruitersbos. Deze reizigers en alle inwoners van de wijk Ruitersbos hebben 
echter nu ook nog een randbediening met stadslijn 7 naar het Ginneken. Wij schrijven nu nog, omdat lijn 
7 een van de lijnen is naar het zuidoosten van Breda. Zoals eerder beschreven wordt het komende jaar 
gebruikt om het netwerk van de stadsdienst onder de loep te nemen. Vanwege de infrastructuur op de 
huidige route van stadslijn 7 is het mogelijk dat deze lijn volgend jaar niet meer door de wijk Ruitersbos 
rijdt. Lijn 145 is dan het enige alternatief voor de wijk Ruitersbos en de NHTV. 
 
Lijn 145 rijdt niet in het weekend, terwijl juist in het weekend op de route van lijn 145 het drukst is.  
Het Mastbos is een enorme trekpleister en genereert veel autoverkeer en in de zomermaanden stromen 
de wegen rondom de Galderse meren helemaal vol. Ook de Bredase binnenstad met haar uitgebreide 
winkelbestand heeft in het weekend een grote aantrekkingskracht op onze zuiderburen. 
 
Analyse gebruik. 
 
Tot een aantal jaar geleden heeft op deze route een 
buurtbuslijn 245 gereden. Deze was zo’n succes dat 
deze is omgezet naar lijn 145 met een grote bus. De 
eerste aanleiding was de tijdelijke huisvesting van 
een groot verzorgingshuis in De Klokkenberg, deze 
is inmiddels weer terugverhuisd naar haar 
oorspronkelijke locatie in de stad Breda. 
Desondanks zitten regelmatig meer dan acht 
personen in een rit, dus van een buurtbuslijn of een 
kleiner voertuig kan geen sprake zijn. Thans is de 
enige optie lijn 145 met een grote bus met zeer 
magere bezettingen te rijden. 
 
Duidelijk is het effect van de NHTV aan de route te zien. Tijdens de vakantieperioden heeft lijn 145 
slechts de helft van het aantal instappers als op een winterse doordeweekse dag. 
 
Voorstel. 
 
Lijn 145 is te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken. Met de doorkoppeling van lijn 145 met 
lijn 430 wordt een nieuwe markt aangeboord waardoor het tafellaken lijn 145 wel gaat passen. 
 
Lijn 145 gaat maandag t/m zaterdag overdag een uurdienst rijden op de route Breda – Hoogstraten. 
Eerste ritten vertrekken op werkdagen rond 6:00 vanaf de beginpunten, laatste ritten vertrekken rond 
19:00 vanaf de beginpunten. Dat is een uur vroeger dan de huidige eerste rit van lijn 145 en een uur later 
dan de laatste rit van lijn 145. Om de lijn interessant te maken voor forenzen en reizigers een gerust 
gevoel te geven dat er na 19:00 ook nog een rit vertrekt zijn deze ritten toegevoegd.  
Het frequentieprofiel sluit zo ook aan op andere buslijnen in de regio Breda die na 20:00 niet meer rijden.  
 
Op zaterdag vertrekken de eerste ritten rond 8:00 vanaf de beginpunten, laatste ritten vertrekken rond 
19:00 vanaf de beginpunten. Over de invulling van de weekenden zijn diverse varianten de revue 
gepasseerd: 
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- Niet rijden in het weekend. Dit zou een gemiste kans zijn. Als we een pilot starten dan is nu het 
moment om ook goed te starten en na twee jaar voor de hele week een conclusie te kunnen 
trekken ten aanzien van de levensvatbaarheid van deze lijn; 

- Het hele weekend rijden. Dit is de duurste optie, waarover er twijfel bestaat of deze genoeg 
reizigers genereert. Het ook rijden op zondag sluit niet aan bij het beeld bij de rest van het 
Exploitatieplan waar op veel plaatsen op zondag het voorzieningenniveau wordt teruggeschroefd; 

- Alleen tijdens de zomermaanden in het weekend rijden. Dit is een onduidelijke optie voor de 
reiziger, die zich ook slechts op een beperkte doelgroep richt en haar succes grotendeels 
ontleent aan het mooie weer. Hoeveel reizigers stappen dan in de bus? En wat is de logica? Het 
Mastbos is op een fraaie herfstdag net zo druk als een zomerse dag, een bus trekt dan misschien 
wel meer reizigers dan een zomerse zaterdag; 

 
Het voorstel om wel op zaterdag te rijden en niet op zondag te rijden, combineert de positieve 
eigenschappen van bovenstaande varianten: 

- We houden ook een pilot met de doorgekoppelde lijn op een niet-werkdag; 
- Het rijden op zaterdag overdag, maar niet in de avonduren en in het weekend sluit aan bij 

frequentieprofielen van andere lijnen zoals lijn 117 en straks ook stadslijn 1; 
- Het schept duidelijkheid voor de reiziger, waarbij lijn 145 op zaterdag voor meer doelgroepen een 

aantrekkelijk alternatief is. 
- Mocht de zaterdag aanslaan dan bestaat altijd nog de mogelijkheid om op zondag (wellicht alleen 

tijdens de zomermaanden) te gaan rijden. 
 
De dienstregeling van lijn 145 wijzigt slechts op enkele minuten, de ook voor de zuiderburen interessante 
aansluitingen blijven zo in beide richtingen in stand: 

- Intercity van/naar Dordrecht – Rotterdam – Delft – Den Haag; 
- Intercity van/naar Tilburg – ’s-Hertogenbosch – Nijmegen – Arnhem – Zwolle; 
- Brabantliner 401 van/naar Utrecht. 

Ook blijft de dienstregeling zo aansluiten op de lesuren van de NHTV. 
 
Exploitatie van de lijn wordt afwisselend door Arriva en De Lijn gedaan (bussen rijden om-en-om). 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
Op Nederlands grondgebied heeft de doorgekoppelde lijn geen gevolgen voor de infrastructuur. In 
Meersel-Dreef zullen de lijnen 145 en 430 een gestrekte route rijden en vervallen voor beide lijnen de 
eindpuntlussen. Dat vereist een nieuwe centrale halte in Meersel-Dreef ter hoogte van de kruising Dreef / 
Nieuw-Dreef. De Lijn en de gemeente Hoogstraten dienen dit verder op te pakken. 
 
De ‘infrastructuur’ in de bussen moet wel worden aangepast. Naast de Nederlandse boordcomputer zal 
ook een Belgische boordcomputer moeten worden geïnstalleerd. De lijnen zijn basislijnen voor zowel de 
Nederlandse als de Vlaamse reiziger en dus moet het mogelijk zijn over en weer elkaars 
kaartassortiment (gedeeltelijk) te accepteren. Ook zal de Nederlandse chauffeur bij calamiteiten ook in 
België de Nederlandse verkeersleiding moeten kunnen bereiken. Voor de dienst en voor 
reservecapaciteit moeten twee bussen ‘tweetalig’ worden uitgerust. 
 
Marketing. 
 
Een grote internationale marketingcampagne zal worden opgezet om de lijnenkoppeling en het 
uitgebreide voorzieningenniveau onder de aandacht te brengen. Daarbij zal gedurende het jaar ook 
acties worden opgezet met attractiepunten langs de route zoals het Mastbos en de Galderse Meren. Ook 
zal in België de rechtstreekse busverbinding naar Breda in aanloop naar de zogenaamde Belgendagen 
onder de aandacht worden gebracht. 
 
In overleg met De Lijn zal een voorstel worden gemaakt welke kaarten en tarieven op lijn 145 geldig 
zullen zijn.   
 
 
 
 
 



 

 

36 

Kosten en opbrengsten. 
 
De merendeel van de kosten van deze pilot komen ten laste van het ontwikkelbudget. Arriva neemt het 
risico op de reizigersopbrengsten voor haar rekening. Wij stellen voor een pilotduur van drie jaar af te 
spreken: 

- Een reiziger moet twee jaar wennen aan iets nieuws zo is de ervaring; 
- In 2017 gaat het nieuwe station van Breda volledig open en gaan er meer treinen naar Breda 

rijden. De extra treinen rijden voornamelijk over de hogesnelheidslijnen naar Antwerpen, 
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Wij verwachten een behoorlijke reizigersgroei als gevolg 
van deze uitbreiding; 

- Het biedt de mogelijkheid om de pilot uit te breiden met een voorzieningenniveau op zondag. 
 
De startkosten bestaan uit: 

- Gebruiksklaar maken bussen voor het rijden in België 
- Aanpassingen software voor het rijden in België 
- Onderhoud en verwerking Belgische data 
- Opleiden chauffeurs voor het rijden België 
- Marketing- en communicatiecampagne 
- Extra ritten op werkdagen en zaterdag 

De startkosten bedragen € 90.000,=. 
 
In 2017 en 2018 zijn er de kosten voor onderhoud en verwerking Belgische data, een vervolg op de grote 
Marketing- en communicatiecampagne en de extra ritten op werkdagen en de zaterdag.  
De kosten bedragen in 2017  € 55.000,= en in 2018 € 50.000,= 
 
Opbrengsten zullen er zeker zijn, maar lastig te voorspellen. Vooral omdat de grootste groei moet komen 
van het gebruik van de buslijn door onze zuiderburen. Een voor ons onbekende markt, waarbij wij afgaan 
op de overtuiging van De Lijn dat de markt vraagt om een rechtstreekse buslijn naar Breda. Het succes 
van lijn 450 naar Tilburg (zeven dagen in de week de hele dag minimaal een uurdienst) geeft aan dat er 
zeker reizigers gebruik maken van een doorgekoppelde lijn. Na afloop van de pilot moet de 
reizigersaantallen zich hebben bewezen. Opname van deze pilot in het reguliere lijnennet zal dan 
gebeuren in afweging met de andere wijzigingsvoorstellen voor de DR2019. 
 
Conclusie businesscase. 
 
Deze businesscase kent de eerste drie jaar meer kosten dan opbrengsten, grotendeels veroorzaakt door 
diverse opstartkosten die noodzakelijk zijn op deze lijn te laten starten en goed in de markt te zetten. De 
kansen zijn aan beide grenzen van de grens zeker wel aanwezig om van deze pilot een succes te 
maken. Mede gezien de internationale oriëntatie van Breda en de noodzaak om een groter draagvlak 
voor handhaving van lijn 145 te creëren is het starten van de pilot een goede keus. Aan de start van de 
dienstregelingprocedure van de dienstregeling 2019 moet een evaluatie uitwijzen of een doorgekoppelde 
lijn Breda – Meersel-Dreef – Hoogstraten levensvatbaar is. 
 

Samenvatting businesscase  
 
Het doorkoppelen van de lijnen 145 en 430 is een kans voor reizigersgroei op lijn 145 en daarmee 
behoudt van het voorzieningenniveau op deze lijn. Voor een goede start van de pilot wordt een uurdienst 
op maandag t/m zaterdag overdag voorgesteld. Na twee jaar wordt geëvalueerd of de pilot definitief in de 
dienstregeling wordt opgenomen.  
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2.9 Businesscase Halderberge 
 

Businesscase Halderberge Oudenbosch en Hoeven 

Lijnen 311 en 211 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Halderberge 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s -/- 399 dru 

 
Vraagstelling. 
 
Deze businesscase is het gevolg van een aantal infrastructurele zaken in de gemeente Halderberge. In 
Oudenbosch wordt de rondweg in gebruik genomen en dat leidt tot een herbezinning op de functie en 
inrichting van de bestaande route door het 
centrum van Oudenbosch, waar Volans 
311 rijdt. Buurtbus 211 rijdt vanuit 
Bosschenhoofd direct naar het station 
Oudenbosch, maar de huidige route is na 
de aanleg van de rondweg niet meer 
mogelijk. 
 
Daarnaast speelt er in de kern Hoeven 
een discussie over de route van Volans 
311 door de kern. Bewoners ondervinden 
hinder van de frequent langsrijdende 
bussen. 
 
De vraagstelling richt zich dus op de 
routes van Volans lijn 311 en buurtbus 
211. 
 
Achtergrond. 
 
In Oudenbosch speelt de discussie over 
de gevolgen van de aanleg van de rondweg. Moet er een of tweerichting verkeer komen in het centrum 
van Oudenbosch. Het besluit van de gemeenteraad luidt: tweerichtingverkeer met een evaluatie na 1 
jaar.  
 
In de kern Hoeven wordt hinder ondervonden van de door de kern rijdende Volansbussen. Het is 
inderdaad een feit dat de Arrivabussen 3.000 kilo zwaarder zijn dan de Veoliabussen en het is de vraag 
of dit de oorzaak van het probleem is. Maar: de discussie loopt, ook met de lokale politiek en de 
gemeente gaat in 2015 hierover een besluit nemen. 
 
Daarnaast speelt nadrukkelijk het feit dat het hier een Volans bus betreft. In de HOV-gedachte van snel, 
direct en comfortabel vervoer past het buiten de kern om rijden van Hoeven met twee haltes aan de rand.  
 
Voorstel. 
 
Voor Oudenbosch is de kwestie voor Volans 311 redelijk eenvoudig: Arriva is voorstander om via het 
centrum van Oudenbosch te blijven rijden en dus ook het tweerichtingsverkeer. Daarmee worden de 
inwoners van deze kern het beste bediend door de bus. Als de evaluatie volgend jaar aangeeft dat 
tweerichtingverkeer gehandhaafd wordt, heeft Arriva geen problemen. 
 
Op het kaartje is de oude en nieuwe route in Hoeven weergegeven.  Arriva is een voorstander van het 
buitenlangs de kern rijden. Het is sneller en past beter bij het Volansprodukt. Daarnaast rijdt de bus niet 
meer over krappe infrastructuur, heeft geen last meer van ‘parkerend’ verkeer en de afstanden naar de 
haltes nemen nauwelijks toe. 
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Voor de ontsluiting van Hoeven moet er een nieuwe halte worden gemaakt ter hoogte van de rotonde 
met de Hofstraat. De bestaande fietsenstallingen in de Hofstraat blijven in gebruik. De halte 
Raadhuisplein vervalt. Ongeveer 20 reizigers moeten uitwijken naar de halte Sprangweg die 350 meter 
verder op de route ligt. 
 
De route van buurtbus 211 wordt in geringe 
mate aangepast bij het in- en uitrijden van 
Oudenbosch.  
De aanleg van de rondweg maakt de huidige 
route niet meer mogelijk. Dit past binnen de 
rijtijd van de buurtbus. Arriva bespreekt dit 
met de buurtbusvereniging. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
De aanleg van een nieuwe halte is 
noodzakelijk ter hoogte van de rotonde in de 
Hofstraat. De gemeente Halderberge neemt 
dit mee bij de besluitvorming. 
 
Marketing. 
 
Het betreft een kleine aanpassing, die 
meegenomen wordt bij de algemene 
communicatie over de nieuwe dienstregeling 
2016. 
 
Kosten en opbrengsten. 
 
De route langs Hoeven is iets sneller en levert dus een klein voordeel aan dienstregelinguren (-/- 399). 
Qua opbrengsten is er nauwelijks effect te verwachten. De aanpassingen in Oudenbosch zijn budgettair 
neutraal. 
 
Conclusie businesscase Halderberge. 
 
Positieve ontwikkelingen. De route door Oudenbosch wordt ongetwijfeld minder druk en dat komt de 
betrouwbaarheid van de dienstverlening ten goede en de route om Hoeven past prima in het Volans 
concept.  
De aanpassing in Hoeven kan mogelijk een enkele extra reiziger voor het WMO-vervoer opleveren. Een 
ieder die goed ter been is, gaat naar de haltes aan de rand van de kern. Iemand die dat niet is, valt 
mogelijk terug op de regiotaxi. 
 

Samenvatting businesscase  
 
De route van lijn 311 wordt in de dorpkern van Hoeven gestrekt. De buslijn rijdt voortaan langs in plaats 
van door Hoeven. Reizigers in Hoeven moet tot maximaal 350 meter verder naar een alternatieve halte 
lopen. Voor de vele doorgaande reizigers en de bewoners van de St. Janstraat heeft de routewijziging 
alleen maar voordelen. In Oudenbosch blijft de huidige centrumroute in twee richtingen mogelijk, een 
situatie die wat Arriva betreft zo blijft. De route van buurtbuslijn 211 moet zonder grote gevolgen voor 
reizigers worden gewijzigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Routewijziging  Hoeven 

nieuwe route 

vervallen route 

Verplaatste halte 

Bestaande halte 

Hofstraat 

Raadhuisplein 

Sprangweg 
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2.10  Businesscase Etten-Leur 
 

Businesscase Etten-Leur Etten-Leur, Zevenbergen, Sprundel,  
St. Willebrord, Rucphen 

Lijnen 311,312,316,215,216 en nieuwe buurtbus 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Etten-Leur en Moerdijk 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie dru’s + 1.738 dru 

 
Vraagstelling. 
 
De Volanslijnen 311, 312 en 316 naar Etten-Leur bieden snelle verbindingen met hoge frequenties. De 
afgelopen jaren is het aantal reizigers op deze corridor fors gegroeid. In de avonduren en op zondag 
wordt deze groei geremd doordat de lage frequenties niet zijn meegegroeid met de HOV-ambities.  
 
In de oude dorpskern van Leur worden de wegen heringericht met instelling van eenrichtingsverkeer op 
de Lange Brugstraat. Dat maakt heroriëntatie van de routes van de buurtbuslijnen noodzakelijk. 
 
Daarnaast speelt al jarenlang de vraag of er een rechtstreekse (buurtbus)voorziening kan komen tussen 
Zevenbergen en Etten-Leur. 
 
Drie vragen die dan moeten worden beantwoord: Kan de frequentie in de avonduren en op zondag 
worden ingepast in de dienstregeling? En zijn er alternatieve routes voor de buurtbuslijnen in Leur 
mogelijk waarbij er geen vervoerkundige nadelen voor de reiziger optreden en er voldoende ruimte in de 
dienstregeling bestaat zodat de buurtbusvrijwilliger verantwoord zijn werk kan blijven uitvoeren? Zijn er 
kansen voor het instellen van een buurtbuslijn Zevenbergen – Etten-Leur? 
 
Achtergrond. 
 
Een aantal jaar geleden is de frequentie van de Volanslijnen op de corridor Breda – Etten-Leur fors 
uitgebreid: 8x per uur in de spitsuren, 6x per uur in de daluren en zaterdag overdag 4x per uur. De 
frequentie in de avonduren en op zondag steken hier schril bij af; slechts 2x per uur.  
 
Het feit dat de Volanslijnen door de week mateloos populair zijn heeft ook zijn effect op het gebruik in de 
avonduren en op zondag. En dat is lastig, er rijden immers slechts twee bussen per uur waarvan een 
keer per uur via de snelle route. Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld: wel reizigers, maar geen bus! 
Met name de woonboulevard in Breda en de binnenstad van Breda met talrijke evenementen in de 
avonden en in het weekend verklaart het grote aantal reizigers. 
 
Naast het feit dat de lage frequentie op zich al niet HOV-waardig is wreekt zich hier ook de verschillende 
routes in Etten-Leur. Alleen lijn 311 rijdt in de avonduren en op zondag direct over de centrale as naar 
Etten-Leur Centrum, lijn 316 rijdt via de Schoenmakershoek en is bijna een kwartier langer onderweg 
naar Etten-Leur Centrum. Niet echt een HOV-waardige reistijd.  
 
Sinds december 2014 rijdt op de andere Volans corridor Breda – Oosterhout in de avonduren en op 
zondag ook drie keer per uur een bus. Deze voorziet in behoefte, het is dus een logische eenduidige stap 
om de frequentie op de corridor Breda – Etten-Leur in de avonduren en op zondag ook te verhogen. 
 
De gemeente Etten-Leur start met herinrichtingswerkzaamheden in het oude Leur. Het invoeren van 
eenrichtingsverkeer op de Lange Brugstraat leidt ertoe dat de routes van lijn 215 en 216 moeten worden 
gewijzigd. In de richting naar Etten-Leur Centrum kan de huidige route blijven worden gevolgd, in de 
richting vanaf Etten-Leur Centrum moet een alternatief worden gevonden. Uitgangspunt is dat het Van 
Bergenplein in beide richtingen wordt aangedaan. Veel reizigers maken gebruik van deze halte voor het  
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aanwezige winkelapparaat. Tevens is hier enige tijd geleden de ‘grote’ bus van lijn 316 weggegaan en 
zijn de buurtbuslijnen de enige lijnen die nog door de wijk rijden. 
 
De gemeenten Etten-Leur en Moerdijk proberen al geruime tijd een rechtstreekse openbaar 
vervoervoorziening tussen Etten-Leur en Zevenbergen te realiseren. In 2011 is er een memo opgesteld 
waarin de potentie van deze busverbinding is bepaald. In 2014 is er een extern haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd om de vraag naar deze directe verbinding te bepalen.  
De conclusie van dit onderzoek is dat er onvoldoende reizigerspotentie is voor deze verbinding. Deze 
vervoervraag is echter algemeen bepaald en gaat niet in op locatie specifieke aspecten, die bijdragen 
aan een hogere vervoersvraag tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Denk hierbij vooral aan het feit dat 
sociale diensten van Moerdijk zijn ondergebracht in Etten-Leur, het feit dat het huisartsenlaboratorium en 
polikliniek in Etten-Leur inwoners uit Moerdijk als cliënten hebben en het winkelcentrum van Etten-Leur 
heeft een verzorgende functie voor de kern Zevenbergen.  
Voor de start werden de succeskansen van de buurtbus Zundert – Etten-Leur laag geschat, inmiddels is 
deze lijn een succes. Ook bij deze lijn bestaat enerzijds twijfel op basis van de verrichte onderzoeken, 
maar bestaat ook het gevoel dat deze buurtbusverbinding een succes kan worden. 
 
Analyse gebruik. 
 
De Volans-corridor is een groot succes, zeven 
dagen in de week de hele dag zijn de bussen 
goed bezet. De capaciteitsuitbreiding die met 
de komst van de 13m- i.p.v. 12m-bussen op 
deze corridor is gerealiseerd was hard nodig 
om de groei te faciliteren. Lijn 311 is de sterkste 
van de drie met ook behoorlijke dorpen als 
Hoeven en Oudenbosch op de uitloop route 
naar Oud Gastel. Lijn 316 stijgt behoorlijk en zal 
dat blijven doen vanwege de verdere voltooiing 
van de nieuwbouwwijk  
 
 
Schoenmakershoek. Lijn 312 zorgt maandag t/m zaterdag overdag voor voldoende capaciteit op de 
centrale as naast de altijd rijdende lijn 311. Op de uitloper van lijn 312 is het vooral in de spitsuren druk, 
in de avonduren en in het weekend is het gebruik matig tot redelijk. 
 
 
Voorstel. 
 
Wij stellen voor om het frequentieprofiel in de avonduren en op zondag ook op HOV-niveau te brengen in 
lijn met het frequentieprofiel van de HOV Volanslijnen Breda – Oosterhout: 3x per uur in de avonduren en 
op zondag. De extra ritten willen wij laten rijden onder lijnnummer 312 zodat de frequentie op de centrale 
as van een naar Etten-Leur Centrum ook van een naar twee keer per uur gaat. In de avonduren en op 
zondag rijdt lijn 312 al een kort traject dienst tussen Roosendaal en Etten-Leur. In Etten-Leur zijn deze 
ritten gekoppeld aan lijn 316 zodat Rucphen, St. Willebrord en Sprundel en de woonwijk rondom de 
Beiaard in Etten-Leur rechtstreeks naar Breda kunnen reizen. Deze kort trajectritten gaan in dit voorstel 
niet meer over op lijn 316 maar rijden onder hun eigen lijnnummer door van/naar Breda. Dit betekent voor 
de bestaande reizigers van lijn 312 een reistijdwinst van bijna een kwartier! De extra ritten op lijn 312 
rijden op het moment dat ook de kort-trajectritten al rijden dus dagelijks tot ± 22:00uur. In de laatste uren 
tot middernacht zien wij momenteel onvoldoende markt om de frequentieverhoging door te voeren. 
 
De routes van de buurtbuslijnen 215 en 216 willen wij wijzigen conform onderstaand voorstel. 
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Het Van Bergenplein blijft zo in twee richtingen bereikbaar. De nieuwe route via de Vijfhuizenweg en 
verder zo snel mogelijk weer de oude route oppakken kost zo de minste rijtijd. De buurtbusvereniging van 
lijn 215 is akkoord met de routewijziging. De buurtbusvereniging van lijn 216 is op zich met de route ook 
akkoord maar stelt wel de route in Prinsenbeek ter compensatie korter te willen. Het is bekend dat de 
rijtijd van lijn 216 al langer onder druk staat en deze noodzakelijke routewijziging is de spreekwoordelijke 
druppel. In Prinsenbeek wordt de route ingekort tot aan de ingang van Station Prinsenbeek aan de zijde  
 
 
van Prinsenbeek niet meer aan de zijde van de Haagse Beemden. Onderaan de helling naar de op- en 
afritten van de A16 is een keermogelijkheid bij de Backer en Ruebweg waar reizigers via trap of lift via de 
Moskesbrug naar Station Prinsenbeek kunnen lopen om daar met de trein of stadslijn 2 verder te reizen. 
 
Het voorstel is om een nieuwe buurtbuslijn Zevenbergen – Etten-Leur als pilot voor twee jaar te starten. 
De route zal beginnen bij de St. Jorisstraat en via het Station, Zwartenberg en vervolgens over de 
Zevenbergseweg naar Etten-Leur. In Etten-Leur rijdt de buurtbus via de Rijsdijk, Plantijnlaan, Schoonhout 
en over de Parklaan naar Etten-Leur Centrum. In Zevenbergen en op weg naar Etten-Leur worden de 
bestaande halten van lijn 119 aangedaan en in Etten-Leur de bestaande halten van de lijnen 316, 
215,216 en 225. Wanneer eenvoudig nog een nieuwe halte is toe te voegen op het Schoonhout voor 
reizigers uit de wijk Hooghuis is dat geen bezwaar, maar gezien de status als pilotlijn ook geen must. 
 
Gevolgen infrastructuur. 
 
Enkel een mogelijke nieuwe halte op Schoonhout voor de nieuwe buurtbuslijn is onderdeel van deze 
businesscase. Hier is nog geen expliciet overleg met de gemeente over geweest, maar de gemeente is in 
the lead wat ons betreft over het wel of niet opnemen van een extra halte in de buurtbusroute. 
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Marketing. 
 
De wijzigingen op de Volans-corridor gaan mee in de 
marketingcampagne die voor de Volanslijnen worden 
gehouden. Extra aandacht zal worden gegeven aan het 
bekendmaken van deze wijziging in de gemeente Rucphen 
omdat de reistijdversnelling een forse impuls betekent voor 
reizen van/naar Breda. Het opzetten van een 
communicatiecampagne rondom de nieuwe buurtbus 
Zevenbergen – Etten-Leur, alsmede van het oprichten van 
een buurtbusvereniging, zal in nauw overleg met beide 
gemeenten geschieden 
 
Kosten en opbrengsten. 
 
Invoering van de frequentieverhogingen in de avonduren en 
op zondag kost op jaarbasis 1738DRU. 
 
De nieuwe buurtbuslijn kan met één bus worden 
geëxploiteerd en kost maximaal 47.000,= op jaarbasis. Dit 
zijn alleen de jaarlijkse exploitatiekosten en de hoogte is 
afhankelijk van het al dan niet rijden op zaterdag. Er wordt 
vanuit gegaan dat beide gemeenten in de pilotfase voor 50% 
een financiële bijdrage in de exploitatiekosten leveren en 
daarnaast de startkosten die worden gemaakt voor het 
oprichten van een nieuwe buurtbusvereniging. 

 
Conclusie businesscase. 
 
De investeringen in dru’s zijn deze businesscase zeker 
waard. De reizigersgroei op deze corridor sinds de invoering 
van de Volans is enorm en de eerste ervaringen met de 
frequentieuitbreiding op de andere Volanscorridor zijn 
positief. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat deze uitbreiding niet zal leiden tot 
reizigersgroei. 
 
Het succes van een buurtbus Zevenbergen en Etten-Leur blijft een onzekere factor. Los van de gedane 
onderzoeken zien wij voldoende positieve elementen om deze lijn als pilot te starten. Daarmee blijven de 
investeringen ook beheersbaar omdat na twee jaar een evaluatiemoment wordt ingepland. Ook geven 
beide gemeenten aan te willen bijdragen in de kosten. 
 

Samenvatting businesscase  
 
De frequenties worden op de Volanscorridor andermaal verhoogd nu in de avonduren en op zondag tot ± 
22:00. In de avonduren en op zondag rijdt dan drie keer per uur een bus, het frequentieprofiel sluit 
daarmee volledig aan op die van de Volanscorridor naar Oosterhout. Als gevolg van het 
eenrichtingsverkeer in de Lange Brugstraat wijzigen in Leur wijzigen de routes van de bestaande 
buurtbuslijnen 215 en 216. Onder voorbehoud van co-financiering door de gemeenten Etten-Leur en 
Moerdijk en het vinden van voldoende vrijwilligers start een nieuwe buurtbusverbinding Zevenbergen – 
Etten-Leur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Route buurtbus  
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2.11 Businesscase Oosterhout 
 

Businesscase Oosterhout Oosterhout, Breda 

Lijnen 325,326 en 327, buurtbus 226 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Oosterhout 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s + 1.179 dru 

 
Vraagstelling. 
 
In de huidige dienstregeling is het plan Volans 2.0 geeffectueerd. Dat betekende het einde van de 
streeklijnen 126, 127 en 10 en de introductie van de Volanslijnen 325,326 en 327. In Breda is momenteel 
de busbaan langs het spoor nog in aanleg, evenals het nieuwe busstation in Oosterhout. In Oosterhout    
zijn de werkzaamheden op de route van lijn 325 afgerond, zodat per december aanstaande het Volans 
concept voor 100 % uitgerold wordt. Doortrekken van lijn 325 heeft gevolgen voor de route en 
dienstregeling van buurtbuslijn 226. Natuurlijk worden hierbij ook de ervaringen van het eerste jaar 
Volans Breda – Oosterhout betrokken. 
 
 
Achtergrond. 
 
Op nevenstaand kaartje is de huidige lijnvoering van 
de Volans lijnen Breda Oosterhout weergegeven. In 
het zwart zijn daarbij de geplande aanpassingen 
voor de komende dienstregeling weergegeven. In 
Oosterhout wordt Volans 325 doorgetrokken naar 
Vrachelen en in Breda is de busbaan parallel aan 
het spoor gereed en wordt in gebruik genomen.  De 
bewoners van Vrachelen worden zo aangesloten op 
de Volans naar Breda en alle reizigers krijgen een 
kortere reistijd vanwege de busbaan. Met het 
doortrekken van lijn 325 naar Vrachelen vervalt de 
noodzaak van lijn 226. Ook rijdt lijn 226 tussen het 
Centrum en Zuid grotendeels gelijk op met lijn 325. 
De route van de Hildebrandlaan is na aanpassing 
van de infrastrcutuur niet meer beschikbaar als 
doorgaande route. Herbezinning op de route en 
functie van lijn 226 is dus noodzakelijk waarbij 
uitvoering met één buurtbus het uitgangspunt is. 
Alles conform het plan Volans 2.0, zoals door de 
gemeenten Oosterhout, Breda en Etten Leur 
vastgesteld. 
 
Na de invoering van de huidige dienstregeling zijn er 
met het verdwijnen van lijn 10 (Oosterhout – Breda) via de A27 veel reacties van reizigers geweest. Deze 
stroom kritiek is echter verstomd en de speciale schoolliner 625 (tot mei Oosterhout – Breda en vanaf 
mei Raamsdonksveer  – Oosterhout – Breda via A27) trekt nauwelijks reizigers. De conclusie is dan ook 
dat de verandering is geaccepteerd en dat lijn 625 gestopt wordt met ingang van de nieuwe 
dienstregeling 2016. 
 
Ook rijdt vanuit Oosterhout schoolliner 629 naar de scholen in Tilburg (Universiteit, Cobbenhagenlaan en 
Stappegoor). Momenteel trekt deze enkele rit tussen de 30 en 40 passagiers. Reden om hier extra op in 
te zetten, omdat dergelijke lijnen ook de druk op de verbinding NS Tilburg – Stappegoor kunnen 
ontlasten. De reizigers reizen direct en niet over het station. In de spits is elke verlichting daar welkom.    
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Analyse gebruik. 
 
Het gebruik van de Volanslijnen is groot. Omdat 325 alleen tussen Oosterhout en Breda rijdt heeft deze 
minder instappers dan de anderen. Lijn 326 rijdt tot Raamsdonksveer  / Geertriuidenberg en 327 tot 
Tilburg en deze vervoert ook een groot aantal passagiers van en naar Tilburg. 
In Breda rijden de lijnen allen door vanaf CS naar 
de Bijster / Avans / Amphia ziekenhuis. Dat er 
veel scholieren gebruik maken van deze lijnen 
blijkt uit de dip in week 7 en 19/20. Dat zijn 
vakantieweken.  
Sinds afgelopen mei rijdt er door de inzet van lijn  
327 elke vijf minuten een bus van CS naar de 
Avans. 
 
In de ochtendspits wordt er momenteel nog niet  
verstrekt tussen Oosterhout en Breda, maar er 
zijn wel signalen dat de bussen vol zijn en 
eigenlijk voor instappers in Teteringen nog 
nauwelijks plaats bieden. Het aanbod aan reizigers is dusdanig groot dat 6 bussen per uur niet volstaat. 
Hierbij het effect meerekenend van de versnelling door de busbaan moet de frequentie op de bundel 
Oosterhout – Teteringen – Breda omhoog. 
 
Voorstel. 
 
Voor lijn 325 is het voorstel om naar Vrachelen te rijden en alle lijnen gaan logischerwijs via de busbaan 
rijden in Breda. Daarnaast wordt de frequentie van lijn 326 in de spitsuren verhoogd, zodat op het 
gezamenlijke traject (Oosterhout – Breda CS – Avans) 8 keer per uur wordt gereden.  

 
Het voorstel voor schoolliner 629 is de route te verleggen via Dongen en 2 ritten toe te voegen. Hierdoor 
krijgt deze directe schoolliner ook betekenis voor Dongen en is het effect op de ontlasting van de 
verbinding Tilburg NS – Stappegoor groter en wordt lijn 327 ontlast. 
 
Voor lijn 226 wordt onderstaande nieuwe route voorgesteld. 
Lijn 226 blijft met deze route een nuttige aanvullende functie vervullen in het OV-netwerk van Oosterhout. 
Het blijft lijn 224 in de omgeving van de Wilhelminalaan versterken en ontsluit tevens De Warande en de 
Bredaseweg. Een lang gekoesterde wens van gemeente, bewoners en ook de gebruikers van De 
Warande. De route moet nog worden kortgesloten met de buurtbusvereniging. 
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Gevolgen infrastructuur. 
 
Zoals gezegd is de busbaan gereed per december 2015. In Vrachelen is er reeds een halte aangelegd 
voor de Volans 325. Overwogen wordt hier nog een halte aan toe te voegen, gegeven de omvang van de 
wijk. Dit staat de aanpassing per december niet in de weg. Arriva overlegt dit met de gemeente 
Oosterhout.  
 
Marketing. 
 
Volgens de gemeente Breda is het moment van de openstelling van de busbaan het moment om Volans 
2.0 extra te promoten. Met deze buca wordt het randje nog iets mooier met de invulling van de gewenste 
frequentie van 8 keer per. Samen met Breda wordt een campagne uitgewerkt. 
 
Kosten en opbrengsten. 
 
De meerkosten van het niet kunnen gebruiken van de busbaan in 2015 vervallen in 2016. Deze worden 
bijna volledig benut door de uitbreiding van de route naar Vrachelen. Dat betekent dat het groter aantal 
dru’s  van 1.179 opgaat in de frequentieverhoging op de bundel Oosterhout – Breda en naar Tilburg met 
de schoolliner. Daarentegen vervalt schoolliner 625. 
 
Qua opbrengsten mag een groei worden verwacht. De meerwaarde van een hoge standaardfrequentie 
op de bundel van 6 keer per uur en het verhogen naar 8 keer per uur in de spits leidt tot reizigersgroei. 
Elke 7 ½ minuut een bus is ongekend voor Brabantse begrippen.  
 
Conclusie Businesscase. 
 
Invulling van deze businesscase is een goede vervolgstap op de introductie van de Volansbussen tussen 
Oosterhout en Breda. Vrachelen wordt aangesloten, de busbaan in Breda in gebruik genomen en de 
frequentie gaat omhoog in de ochtendspits naar 8 keer per uur. Een sterke doorontwikkeling van 
succesvol reeds ingezet beleid. 
Daarnaast profiteert Oosterhout van de uitvoering van de businesscase Brabantliner (zie 2.12).  
 
 
 
 
 
 
 
 

De Warande 

Centrum 

Bredaseweg 

Busstation 

Ziekenhuis 

Wilhelmalaan 



 

 

46 

Samenvatting businesscase  
 
In Oosterhout wordt het succesvolle Volansconcept verder uitgerold. De busbaan in Breda leidt tot een 
reistijdversnelling van vier minuten en in Oosterhout wordt het nieuwe busstation op de oude vertrouwde 
locatie in gebruik genomen. Om de reizigersgroei in de spitsuren goed te verwerken wordt de frequentie 
opgeschroefd naar 8x per uur in de spitsrichting! Ook lijn 629 krijgt twee extra ritten in de spits en gaat via 
Dongen rijden. De drie ritten van lijn 625 vervallen, reizigers kunnen acht keer per uur met een van de 
Volanslijnen naar Breda. Buurtbuslijn 226 gaat een nieuwe aanvullende route met één buurtbus rijden. 

 
 
2.12 Businesscase Brabantliner 
 

Businesscase Brabantliner Breda, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en 
Wijk en Aalburg 

Lijnen 400, 401 en 402 

Opsteller Businesscase Arriva 

In overleg met Gemeente Breda en Oosterhout 

Invoeringsdatum  13 december 2015 

Mutatie gewogen dru’s + 8955 dru 

 
Vraagstelling / achtergrond. 
 
De Brabantliner is het paradepaardje van Noord-Brabant. Luxe bussen, wifi, alleen zitplaatsen en 100 
km/uur voor een groot deel over de A27 en A2 van/naar Utrecht.  Met ingang van de huidige 
dienstregeling rijden de bussen 100 km/uur en dat betekent geen staanplaatsen meer in de bus. Dit is 
een bewuste keuze, waar Arriva achterstaat omwille van comfort en veiligheid. Gebleken is dat dit een 
stukje flexibiliteit uit de exploitatie haalt. Alle zitplaatsen bezet, betekent dat er niemand meer bij mag en 
dat gebeurt dan ook niet. Daarom worden er meerdere versterkingsritten gereden en zijn er per mei 2015 
al extra ritten toegevoegd aan Brabantliner 402 tussen Gorinchem en Breda. 
De vraag is hoe de dienstregeling van 400 / 401 uit te breiden, zodat deze robuuster wordt en een 
gegarandeerd kan worden gebruikt door de reizigers. Hierbij spelen ook zaken als niet synchroon 
lopende vakanties tussen zuid en midden en incidentele drukte vanwege activiteiten in de Jaarbeurs in 
Utrecht. 
 
De inzet in het kernnetwerk was dat beide lijnen 400 en 401 op werkdagen 4 keer per uur in de spitsen 
moeten rijden en daartussen 2 keer per uur.  
 
Analyse gebruik. 
 
In nevenstaande figuren staat het aantal 
instappers in de lijnen 400 (Oosterhout – 
Utrecht) en 401 (Breda – Utrecht) voor de 
eerste periode van 2015. Lijn 401 is drukker 
dan 400 met rond de 1400 instappers per 
werkdag; lijn 400 heeft er gemiddeld 1200. Lijn 
400 rijdt in de spitsuren 4 keer per uur en 
daarbuiten 2 keer per uur; lijn 401 rijdt de 
gehele dag elk half uur. In de daluren rijden 
beide lijnen slechts een uurdienst. Op het traject 
tussen de Tol en Breda wordt de halfuurdienst 
van lijn 401 aangevuld met een halfuurdienst van lijn 402. Van/naar Breda rijdt dan vier keer per uur een 
bus, vanwege de vele reizigers rijden nu ook nog veel versterkingsbussen. 
 
De schoolvakanties zijn duidelijk herkenbaar in de grafieken. In de grafiek van lijn 401 zijn twee weken 
vakantie herkenbaar in het voorjaar. Lijn 400 heeft er maar één.  
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Dat deze lijnen ook in de vakanties reizigers 
trekken blijkt uit het kleine piekje in het 
weekeinde van week 7 (carnavalsvakantie). 
Dat effect is op niet veel buslijnen zichtbaar. 
 
In de avonduren van weekenden rijden beide 
lijnen een uurdienst.  
 
Voorstel. 
 
Het voorstel is de dienstverlening op een 
aantal punten te verbeteren en uit te breiden.  

 Lijn 400: in de ochtendspits van 4 naar 
6 keer per tussen Oosterhout en 
Utrecht en in de middagspits 6 keer 
per uur tussen Utrecht en Oosterhout. 

 Lijn 401 in de ochtendspits 6 keer per 
uur tussen Sleeuwijk en Breda en in de 
middagspits 6 keer per uur tussen 
Breda en Sleeuwijk. 

 Uitbreiding in de daluren, zodat 400 en 
401 elk een halfuurdienst rijden en 
gezamenlijk tussen Hank en Utrecht 
een kwartierdienst. 

 Tijdens de overlap van de vakanties 
zuid en midden rijden er in de spitsen 
extra (t.o.v. de vakantiedienstregeling) 
ritten op lijn 400.  

 Tijdens de overlap van de vakanties van zuid en midden (24 dagen) ook lijn 402 rijden, maar dan 
in een uurdienst. 

 Op zaterdagochtend een extra vroege rit Oosterhout – Utrecht op lijn 400. 

 Op zaterdagochtend een extra vroege rit tussen Sleeuwijk en Breda. 

 Op zaterdagavond een extra late rit tussen Sleeuwijk en Breda (de vraag naar extra ritten op 
zaterdag komen met regelmaat binnen bij de klantenservice en kwamen ook aan bod bij een 
reizigersoverleg over het openbaar vervoer bij Xinix Nieuwendijk dit voorjaar).  

 
Infrastructuur. 
 
Er zijn geen gevolgen voor de infrastructuur. 
 
Marketing. 
 
Actieve marketing over de Brabantliner is al een paar keer vooruitgeschoven, maar nu de dienstregeling 
op het gewenste niveau komt, is het moment daar om het effect van de verbetering te vergroten door een 
actieve marketingcampagne. Deze uitbreidingen worden dus breed geëtaleerd tijdens de campagnes. 
 
Kosten en opbrengsten. 
 
Investeren in de Brabantliner is kostbaar. De bussen zijn lang onderweg en dus kost elke rit geld. 
Daarnaast gaat het wel over investeren in het topproduct, waar bovendien de komende jaren de meeste 
reizigers worden verwacht.  
 
De opbrengsten stijgen ook, als deze aanpassingen leiden tot een grotere gebruikswaarde en kwaliteit 
voor de reizigers. 
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Conclusie Businesscase. 
 
Door genoemde maatregelen uit te voeren wordt er een beleidsmatig wenselijke (zie uitgangspunten 
kernnet) stap gezet in de doorontwikkeling van de Brabantliner. Het product krijgt meer exposure en 
kwaliteit en daardoor betekenis voor bestaande en nieuwe reizigers.  
 

 Samenvatting businesscase  
 
De Brabantliners voorzien nog altijd in een groeiende behoefte. In de drukste uurblokken tijdens de 
spitsuren in de spitsrichting in wordt de frequentie verhoogd naar 6x per uur van/naar Utrecht en 6x per 
uur van/naar Breda. In de daluren rijden de lijnen 400 en 401 voortaan ook een halfuurdienst en een 
kwartierdienst op het gezamenlijk traject naar Utrecht. Op zaterdag zijn er extra vroege ritten en een 
extra late rit. Ook tijdens de vakantieperioden worden in de spitsuren extra ritten gereden. 
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3 Kleine aanpassingen dienstregeling 2016 

 
 
 
 
In onderstaande tabel zijn de kleine aanpassingen –inclusief korte toelichting en bron van herkomst- 
vermeld, inclusief het aantal dienstregelinguren die het betreft. Niet alle voorstellen worden overgenomen 
voor volgend jaar. Er is secuur omgegaan met het aantal beschikbare dienstregelinguren en dus naar het 
gebruik van diverse ritten op diverse moment van de week en periode.  
 

 
Kleine aanpassing 
 

 
Bron 

 
Beoordeling verzoek/vraag 

Lijn 100 rit vertrek Hoogerheide 
Vliegbasis 17:00 – aankomst Bergen op 
zoom 17:23 opheffen. 

 Arriva Op een gemiddelde werkdag maken 3,3 reizigers 
gebruik van deze rit. Een kwartier later vertrekt de 
volgende rit. 

Lijn 105 ritten vertrek Bergen op Zoom 
Noordzijde Zoom 15:28 / 16:28 – 
aankomst Hoogerheide Raadhuisstraat 
15:54 / 16:54 opheffen. 

 Arriva Het aantal reizigers dat met deze ritten reist, 
betreft 22 respectievelijk 18 reizigers op een 
gemiddelde werkdag. Zeven minuten later 
vertrekt weer een rit van lijn 105 die beide uren 
voldoende capaciteit bieden. 

Lijn 105 Bergen op Zoom – Putte v.v. in 
de vakantieperiode altijd een uurdienst 
rijden. Lijn 100 Bergen op Zoom – Putte 
rijdt in de vakantieperiode alleen tussen 
Bergen op Zoom en Hoogerheide 
Vliegbasis v.v. 

 Arriva Op een gemiddelde werkdag in de 
vakantieperiode vervoeren wij 23% van het aantal 
reizigers dat we op een werkdag tijdens de 
winterdienst vervoeren. Het aantal ritten in de 
dienstregeling daalt slechts tot 94%. 

Lijn 105 laatste rit zaterdagavond 
vertrek Bergen op Zoom 00:35 – 
aankomst Putte 1:14 opheffen. 

 Arriva Op een gemiddelde zaterdagavond maakt slechts 
zes reizigers gebruik van deze rit. De ritten van 
22:35 en 23:35 slechts twee en drie reizigers. 
Daarmee is de laatste rit slechts populairder 
omdat het de laatste reismogelijkheid betreft, niet 
omdat er voldoende vervoervraag is. Een 
aansluitende trein rijdt al niet meer en naar 
Steenbergen, Dinteloord vertrekt de laatste bus al 
om 23:08. 

Lijn 117 Fijnaart – Breda v.v. in de 
vakantieperiode altijd een uurdienst 
rijden. 

 Arriva Op een gemiddelde werkdag in de 
vakantieperiode vervoeren wij 21% van het aantal 
reizigers dat we op een werkdag tijdens de 
winterdienst vervoeren. Het aantal ritten in de 
dienstregeling daalt slechts tot 74%. 

Lijn 117 eerste rit vertrek Klundert 5:38 
– aankomst Breda 6:25 opheffen. 

 Arriva  Op een gemiddelde werkdag reizen na 
Zevenbergen twee reizigers met deze rit en na 
Terheijden zitten er vijf reizigers in de bus. 
Tussen Terheijden en Breda rijdt op hetzelfde 
moment lijn 123. 
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Lijn 132 Breda – Baarle-Nassau – 
Tilburg v.v. in  de vakantieperioden 
tussen Baarle-Nassau en Tilburg altijd 
een uurdienst rijden. 

Arriva Op een gemiddelde werkdag in de 
vakantieperiode vervoeren wij 31% van het aantal 
reizigers dat we op een werkdag tijdens de 
winterdienst vervoeren. Het aantal ritten in de 
dienstregeling daalt slechts tot 92%. 

Lijn 233/633 Wijk en Aalburg Kromme 
Nol – Waalwijk Vredesplein een kortere 
route rijden 

 
Buurtbusv
ereniging 

De rijtijd is te krap waardoor aansluitingen in 
Waalwijk en Wijk en Aalburg, Kromme Nol niet 
meer worden gehaald en de vrijwilligers van de 
buurtbus niet meer voldoende rust krijgen. 

Rijtijdaanpassingen op basis van 
rijtijdmetingen van winter 2015 

 Arriva De uitwerking van de rijtijden wordt de komende 
maand definitief afgerond.  

 
Per saldo resulteren deze kleine aanpassingen in 2.595 te besteden dru’s (nog exclusief de gevolgen van 
het aanpassen van de rijtijden).  
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4 Marketing 

 
 
Het openbaar vervoer staat nooit stil. Onze reizigers leggen de lat steeds hoger en terecht. 
Een belangrijke voorwaarde voor West-Brabant is dat we het openbaar vervoer hoogwaardig willen 
ontwikkelen, sneller en vanzelfsprekender. Kortom: beter! Een hoogwaardig product is een essentiële 
noodzaak om het openbaar vervoer te ontwikkelen als een belangrijke drager van de mobiliteit in West-
Brabant. Elke stap in het verbeteren van onze dienstverlening, brengt dit doel een stapje dichterbij. In dit 
exploitatieplan worden de wijzigingen beschreven, hierop zal Arriva marketing bedrijven.  
 
Marketingvisie. 
 
Het is belangrijk dat we ons houden aan de drie hoofddoelstellingen die wij samen met de provincie 
Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten nastreven met het openbaar vervoer in Brabant: 
• meer reizigers, hogere bezettingsgraad; 
• beter imago, hogere klantwaardering; 
• inbedding in de Brabantse samenleving. 
 
Promotieacties. 
 
Voor de aankomende dienstregeling kiezen wij voor promotieacties 
die aansluiten bij en bijdragen aan het realiseren van de gestelde 
doelstellingen. 
Het is belangrijk reizigers tijdig en volledig te informeren, zodat zij 
hun reis hierop kunnen aanpassen. Hiertoe worden voor West-
Brabant verschillende promotieacties ontwikkeld. Deze acties 
starten in november en loopt tot eind 2015. 
De promotieacties vallen uiteen in twee delen. 

 Een Brabantbrede algemene campagne (West- en Oost-
Brabant). 

 Regionale/lokale deelcampagnes in specifieke gebieden 
waar de veranderingen het meest ingrijpend zijn. Invulling 
volgt later dit jaar. 

 
Arriva zal uiteraard de dienstregeling ook aanpassen op de 
websites van Arriva en Goed bezig BUS, gaan we communiceren 
via  eigen kanalen (social media, Goed bezig BUS app, TFT 
schermen in de bussen, etc) en stellen we gratis lijnfolders en 
lijnennetkaarten in beperkte oplage beschikbaar via de 
servicepunten. 
Alle reisinformatie, waaronder op de haltes, zal voldoen aan hetgeen in het bestek geëist is.  
 
Doelgroepen. 
  
De marketing doelgroepen zijn de bestaande reizigers en inwoners (potentiele reizigers).   
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Middelen (minimale inzet). 
 
- TFT in de bussen 
- posters bij de servicepunten van de vervoerders 
- activiteiten op internet (website Goed Bezig BUS en Arriva, 
Nieuwsbrief, Facebook, Twitter) 
- bericht via de Goed bezig BUS app 
- In enkele regio’s verspreiden we huis-aan-huisfolders 
- inzet promotieteams en mobile marketing 
- advertenties in huis-aan-huiskranten 
- busreclame 
- Busbox met probeeractie 
- berichten op websites en informatiepagina’s van gemeenten 
Het kan zijn dat we voor specifieke lijnen/corridors/gebieden 
andere middelen inzetten dan hierboven staan beschreven. 
 
Budget. 
 
Voor de concessie West is € 40.000 vanuit het marketingbudget 
beschikbaar voor marketing. Aan de gemeenten wordt ook een 
(financiële) bijdrage gevraagd. 
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5 Overzicht kwantiteiten 

 
 
Bovenstaande businesscases, afspraken uit de implementatie en (kleine) wijzigingen leiden tot de 
volgende mutatie aan gewogen dienstregelinguren van 2016 ten opzichte van 2015.  
 
 

Wijziging Mutatie dru’s 

BuCa Breda -/- 1.536 dru  

Buca Roosendaal -/- 3.647 dru 

Buca Moerdijk + 1.587 dru  

BuCa Steenbergen -/- 61 dru  

BuCa Zundert -/- 146 dru  

BuCa Drimmelen  -/- 268 dru 

BuCa Land van Heusden en Altena  -/- 972 dru 

BuCa Hoogstraten Uit ontwikkelbudget financieren 

BuCa Halderberge -/- 399 dru 

BuCa Etten-Leur 
(inclusief Volans Breda – Etten-Leur) 
(inclusief nieuwe buurtbus Etten-Leur – Zevenbergen) 

+ 1.738 dru 
(Nieuwe buurtbus uit ontwikkelbudget 

en met cofinanciering) 

BuCa Oosterhout (inclusief Volans Breda – Oosterhout) + 1.179 dru 

BuCa Brabantliner + 8.955 dru 

Lijst kleine aanpassingen -/- 2.595 dru 

Totaal  + 3.835 gewogen dru 

 
  
Voor de hoeveelheid dru’s voor de dienstregeling 2016 moet ook rekening gehouden worden met de 
extra inzet op 402, 327, 625 en 627 per 5 april 2015. In totaal 3.098 gewogen dru’s per jaar 
(wijzigingsverzoeken 2015 nummer 5, 7, 8 en 9). In totaal dus een plus van 6.933 gewogen dru’s. 
 
Dit wordt gedekt uit het nog te besteden aantal dru’s van 6.473 (wijzigingsverzoek 2015 nummer 3). Per 
saldo komt dit uit op een plus van 460 dru’s. Dit ‘tekort’ wordt zeker gedekt door het vrijvallen van extra 
dru’s uit de rijtijdmetingen (nog nader te bepalen). Hiermee zijn de businesscases als totaal sluitend voor 
de begroting 2016.  
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6 Exploitatieplan 2017 e.v. 

 
 
Tijdens het opstellen van het exploitatieplan 2016 zijn een aantal ontwikkelingen en projecten aan de 
orde geweest, die wel relevant zijn, maar over december 2015 heengaan qua realisatie. Daarnaast zijn er 
ook een aantal beleidsmatige ontwikkelingen die de agenda voor de (middel)lange termijn bepalen. 
 
In onderstaande tabel de zaken, die in ieder geval dit najaar, volgend voorjaar op de periode daarna aan 
bod komen en behandeld worden op de TOT-tafel. 
 
 

Onderwerp Lijnnummers Op agenda 

 Stadsdienst Breda Alle lijnen die in 
Breda het station 
aandoen 

Vanaf december 2016 gaan de internationale 
treinen rijden vanaf station Breda. Dat is –samen 
met andere verbeteringen op het spoor- een impuls 
voor het lokale en regionale busvervoer. Daarnaast 
is Breda ook actief om alternatieve 
vervoermogelijkheden te ontwikkelen in de wijken, 
waar het busgebruik laag is. Dit speelt vanaf de 
dienstregeling 2017. 

 NS dienstregeling  divers Volgend jaar wijzigt de dienstregeling van de NS 
ingrijpend. Er gaan nationale treinen van en naar de 
Randstad rijden via het HSL-tracé. Hierdoor komen 
er meer treinen en andere momenten voor de 
aansluiting buis – trein (vv).  

Routes Steenbergen Lijn 310, 111, 214 Steenbergen is de afgelopen decennia voornamelijk 
aan de noordzijde gegroeid, terwijl de bussen 
allemaal aan de zuidzijde rijden. Ook is de A4 
aangelegd (die vooralsnog niet tot substantiële 
reductie van de rijtijd op de Rondweg Oost leidt). 
Voor 2016 is al een herschikking van de bushaltes 
gepland. Voor 2017 is het maken van een OV-plan 
Steenbergen op zijn plaats.   

Herstructurering OV 
Brabantse Wal 

Lijnen 100, 104, 
111, 112, 105, 22, 
23 , 25  

De lijnen rond Bergen op Zoom en Woensdrecht 
moeten (naast Steenbergen) nader onderzocht 
worden. 

Doorkoppeling lijn 123 naar 
de Bredase Binnenstad 

123, 115 Dit verhoogt de gebruikswaarde van de streeklijnen. 
Eigenlijk moeten alle lijnen zowel het station als het 
stadscentrum aandoen. Uitwerking in 2017. 

Halderberge, 
besluitvorming 
verkeerscirculatie 
Oudenbosch 

Volans 311 Zie buca Halderberge 2016. 

Ulicoten Lijn 132 Vraag en aanbod zijn niet met elkaar in evenwicht. 
Route wordt qua reistijd ook steeds langer als 
gevolg van de beperkingen in de infrastructuur. 

 


