
Geen bereik ? 

Met 

Regiotaxi 

en 

Buurtbus 

wel 
 





OV in de Achterhoek 

 Aantal plaatsen: 120 

 Trein:    18 

 Bus:    70 

 Buurtbus:   58 

 

 Geen OV:   19 



Wat is een regiotaxi 

 geen onderdeel van het OV-net 

 8-persoons bus 

 beroepschauffeurs 

 komt op afroep (20 min. speling) 

 gemeente betaalt mee 

 vervoerder zorgt voor bus 

 betalen aan chauffeur 



Wat is een buurtbus 

 onderdeel van het OV-net 

 8-persoons bus 

 vrijwilligers rijden (rijbewijs B) 

 vaste route en vaste tijden 

 provincie betaalt aan vervoerder 

 vervoerder zorgt voor bus 

 buurtbusvereniging organiseert 

 kaartjes bij de chauffeur 

 



Kaartjes bij de chauffeur 



Buurtbuslijnen in Gelderland 

 Achterhoek (Arriva):   7 

 Rivierenland (Arriva)   9 

 Stadsregio Ah-Nijm (Breng) 5 

 Veluwe (Syntus)   13 

 

 totaal:      34 



Buurtbusvereniging:  

 alle leden zijn vrijwilliger 

 chauffeurs rijden 1 dagdeel per week 

 maakt dienstregeling 

 per jaar een: 
jaarvergadering / werkvergadering / gezellige avond 

 bestuur 
• liefst elke kern vertegenwoordigd 

• 3 à 4 vergaderingen / jaar 



Buurtbussen: 

 

met  

  dunne lijntjes 
 

                 beter net 



 
 
 
                   Goor 
            Laren 
          

Zutphen 
Lochem 

Neede 
Vorden   Borculo 

    Ruurlo 
       Steenderen 
Dieren          Hengelo 

             Groenlo 
            Doesburg       

            Zelhem           Lievelde 
Arnhem 

    Wehl    Doetinchem      Winterswijk 
Didam   Varsseveld 

    Zevenaar       Aalten 
Terborg 

Zeddam        
    Ulft     

‘s-Heerenberg     Dinxperlo 
Gendringen 



 
 
 
                    
         
                 

Zutphen      Rietmolen 
Noordijk 

           Vierakker 
 Vorden    Borculo  

       Wichmond   Ruurlo Haarlo 
        

                 Beltrum 
                  Groenlo  

                Zelhem   Mariënvelde    
                 Zieuwent   Lievelde          

     Halle   
Nieuw-Wehl          Vragender 
Didam        Wehl      Varsseveld     Bredevoort 

r       Kilder Terborg     
         Nieuw-Dijk         Sinderen      Aalten  

    Beek                
   Stokkum   Azewijn   Ulft         De Heurne     
’s-Heerenberg  Varsselder 

       Dinxperlo 
Megchelen 



Zutphen: buurtbus-bus-trein 



Achterhoek:  

7 buurtbuslijnen met 10 bussen 

 Gemiddeld aantal 

overstaprichtingen per lijn: 

 

 Op trein:    4 

 Op bus:    6 

 Op andere buurtbus: 1 



Aalten: Aansluiting treinen op 

buurtbussen naar  

Bredevoort en De Heurne 



Varsseveld:  

overstap uit Enschede naar Sinderen 



Informatiebord station 



Detail informatiebord station 



Dinxperlo: bus naar Doetinchem 

buurtbus naar Zelhem 



Route-informatie op halte 



Alle informatie: 

Trein- en busboekjes 

Internet: 9292ov.nl 

Telefoon: 0900 – 9292 

Lijnfolders per lijn 

Haltepalen  

 



Busboekje en Lijnfolder 



Maandag t/m vrijdag: overdag 

Buurtbus: van 7 tot 19 uur 

 

•Vaste tijden 

•Vaste route 

•Rijdt altijd 

 

 



Maandag t/m vrijdag: ‘s avonds 

 Belbus van 19 tot 23 uur 

•Vaste route 

•Stopt alleen bij halten uit de lijst 

•Rijdt als je gebeld hebt 

 

•Minstens 1 uur tevoren bellen 

•Tel.: 0900 – 1961 

 

 



Zaterdag en zondag: 

Belbus  

 

 Zaterdag: 8 uur tot 23 uur 

 

 Zondag: 10 uur tot 23 uur 

 



Plaatsen zonder OV (Achterhoek) 

Achterdrempt  Barlo 

Bronkhorst  Corle  Dale 

Huppel  IJzerlo  Kotten 

Kranenburg  Linde  

Meddo  Miste  Netterden 

Olburgen  Rekken  Rha 

Voorst  Woold  Zwolle 



Hoe krijg je een buurtbus? 

 Vraag naar ervaringen elders 

 Zoek een logische lijn 

 Werk samen met buurdorpen 

 Overleg met de provincie 

 Zorg voor draagvlak 

 Overleg met gemeente 



Wat is een logische lijn? 

 Grote plaatsen aan eindpunten 

 Voldoende aansluitingen 

 Korte overstaptijden  

 Geen omwegen 

 Goed berijdbare route 

 Strakke dienst: elk uur een bus 

 



Eisen aan buurtbuslijn 

 Minimaal 300 passagiers/maand 

   (dus 15 per dag) 

 Voldoende vrijwillige chauffeurs 

   (ongeveer 20 per bus) 

 Buurtbusvereniging met bestuur 

 



Taak gemeente 

nodig: 
• zorgen voor vlot berijdbare routes 

• praktische halteplaatsen 

gewenst: 
• meedenken en inzet 

• info in gemeentegids 

• OV-vermelding in briefhoofd 

 

 



Bedreigingen voor buurtbuslijn 

 Te weinig passagiers 

   * >300 per maand vereist 

 Subsidie verdwijnt 

   * politiek… 

 Te weinig vrijwilligers 

   *eigen schuld dorp 

 Te groot succes 

   *lijn wordt reguliere buslijn 



Hoe houd je de buurtbus? 

 

 Gebruik zelf de buurtbus 

 Praat erover in je omgeving 

 Zorg dat overal lijnfolders liggen 

 Trek toeristen aan 

 Zet info in huis-aan-huis bladen 

 Elk dorp een OV-maat 

 

 



Bevorderen OV-gebruik 

In elke kern een  

 

  OV-maat 
 

 

   (Auto-maten zijn er al genoeg) 



OV-maat denkt en adviseert 

 

 Info dienstregeling per dorp 

 Leerlingen basisschool 

 Pakjesdienst ? 

 Toeristen aantrekken 

 Afstemming op schooltijden 

 Bejaardensoos 

 OV op dorpswebstek  

 



Altijd bereikbaar 

vaste tijden ? 

vaste routes ? 

vast en zeker  

de buurtbus ! 


