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Aan:  
Provincie Overijssel, t.a.v. de heer J. Hoogeland en mevrouw G. Vogel 
Keolis Nederland, t.a.v. de heer R. Oude Elberink 
 
 
Onderwerp: Advies Euregio-driehoek 
 
 

Zwolle, 2 juli 2018. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Naar aanleiding van de presentaties begin 2016 door de provincie Overijssel over het 
Koersdocument en de in- en uitstapcijfers verkregen van Keolis is ROCOV Twente zich gaan 
verdiepen in de OV-driehoek Glanerbrug – Losser - Gronau. 
Bij het Koersdocument, later gevolgd door de Nota van Uitgangspunten, valt op dat de dikke 
OV-stromen, meestal OV per spoor, door middel van OV-knopen gevoed wordt door 
dunnere stromen zoals reguliere OV-bussen, buurtbussen, kleinschalige OV-initiatieven, 
particulier vervoer en de fiets. 
Bij de bestudering van de aantallen in- en uitstappers valt op dat tussen Losser en Lonneker, 
buslijn 61 over de N732, weinig in- en uitstappers zijn. De grootste groep reizigers uit Losser 
stapt via buslijn 61 bij de stationsomgeving in Enschede uit. De gemeenten Enschede en 
Losser geven aan dat zij de relatie tussen het centrum van Losser en het centrum van 
Enschede (het Van Heekplein) willen waarborgen. 
 
Cijfers in- en uitstappers over 1e kwartaal 2017 van de buslijnen 61 en 64 
Aantal in- en uitstappers Halte 
11.458    Overdinkel (Schoolstraat t/m Dinkelbrug) 
30.710    Losser (De Pol t/m Broekhoekweg / Irisstraat) 
30.148    Station Enschede 
13.822    Station Oldenzaal 
 
Om goed over het bovenstaande te kunnen adviseren om tot een toekomstbestendig OV in 
Losser te komen, heeft ROCOV Twente de omgeving uitvergroot richting Gronau, 
Glanerbrug, Enschede en Oldenzaal. We hebben verschillende interviews afgenomen bij 
reizigers, bewoners, bedrijven en kerken. Hierbij viel op dat het OV-aanbod niet geheel 
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aansluit op de vraag én dat men graag sneller op een treinstation wil zijn om per spoor 
verder te kunnen reizen. 
Het dichtstbijzijnde treinstation vanuit Losser is Glanerbrug, de dichtstbijzijnde OV-knopen 
liggen bij de stations Gronau, Enschede en Oldenzaal. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
de streekbussen enkele meters voor de middelgrote stad Gronau de eindhalte hebben 
waardoor er een gat van 3 km ligt tussen de Twentse buslijnen 61 en 64 met de OV-knoop 
West-Münsterland, treinstation Gronau. 
Ook valt op dat het bijvoorbeeld bij bedrijventerrein De Pol te Losser met ongeveer 2.000 
medewerkers uit de omgeving Losser, Overdinkel, Gronau, Glanerbrug, Enschede en Hengelo 
moeilijk is om aan personeel te komen omdat het OV niet aansluit op de vraag. Zo zijn er op 
maandag t/m zondag ploegwissels buiten de spits om 6:00 uur, 15:00 uur en 0:00 uur (Qizini) 
en 6:00 uur, 14:00 uur en 22:00 uur (Johma) waardoor er momenten zijn waarop geen OV 
rijdt om van / naar huis / werk te gaan.  
Tussen Losser en Glanerbrug (5 km) en tussen Losser en Gronau (5 km via Glane en 7,5 km 
via Overdinkel) ontbreken OV-verbindingen, waardoor via Enschede +45 minuten omgereisd 
moet worden als men van het OV gebruik wil maken. 
 
Advies 
ROCOV Twente adviseert daarom buslijn 61, voor een deel in plaats van de huidige route, 
vanaf het eindpunt van lijn 3 in Glanerbrug via Losser Centrum en Overdinkel naar het 
station van Gronau te laten rijden en ‘s zaterdags verder naar Gronau Königstrasse en 
Glanerbrug Tolstraat en v.v. 
 
Schatting busrijtijden van Losser RK (centrum) - Glanerbrug Station - Enschede Station én 
van Losser RK – Overdinkel - Gronau Station - Gronau Königstrasse - Glanerbrug Tolstraat: 
24 minuten  Enschede Van Heekplein – Losser RK kerk  

(in de nieuwe situatie blijft de rijtijd gelijk) 
10 minuten  Losser RK – Glanerbrug Station 
13 minuten  Losser RK – Gronau Station 
10 minuten  Overdinkel – Gronau Station  
5 minuten  Gronau Station – Gronau Königstrasse 
5 minuten  Glanerbrug Tolstraat – Gronau Königstrasse 
 
Treinrijtijden Enschede - Enschede Eschmarke – Glanerbrug - Gronau 
7 minuten  Enschede - Glanerbrug 
4 minuten  Glanerbrug - Gronau 
11 minuten  Enschede - Gronau 
Uitgangspunt van ROCOV Twente is geweest om tot een kostenneutraal voorstel te komen, 
door de route van lijn 61 Enschede – Lonneker – Losser – Overdinkel te integreren met lijn 3 
Enschede Station – Glanerbrug (- Losser) én lijn 64 Almelo – Tubbergen – Oldenzaal – Losser 
– Overdinkel (- Gronau), én de trein Gronau – Glanerbrug – Enschede Eschmarke – Enschede. 
 
Schatting buslijn 61 in dru’s – situatie 8 dec. 2013 
220 dru’s  ma/vr   44 x 2 x 5 x 0,5 
23 dru’s  za   23 x 2 x 0,5 
14 dru’s  zo   14 x 2 x 0,5 
257 dru’s  per week 
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Schatting nieuwe situatie als bus- en treinlijnen worden geïntegreerd  
Hierbij is buslijn 61 vanaf de eindhalte van buslijn 3 berekend zodat buslijn 61 vanaf 
Glanerbrug via Losser Centrum, Overdinkel naar Gronau en ‘s zaterdags verder via Gronau 
Königstrasse, Glanerbrug Tolstraat en vv zal gaan rijden. 
198 dru’s  ma/vr   44 x 2 x 5 x (0,25 + 0,17) + (26 x 2 x 5 x ((0,17 – 0,12) 
20 dru’s  za   23 x 2 x 0,25) + (14 x 2 x 0,17) + (10 x 2 x 0,17 
10 dru’s  zo  14 x 2 x 0,25) + (9 x 2 x 0,17 
10 dru’s  per week voor een scholierenbus via de oude route Overdinkel – Losser –

Enschede. Dit aantal is het minimaal benodigde aantal: het kan wenselijk zijn 
meer bussen via deze route aan te blijven bieden, afhankelijk van de vraag. 

14 dru’s  reserve, bijvoorbeeld om van maandag t/m vrijdag tussen Glanerbrug 
Tolstraat via Gronau Köningstrasse naar Gronau Station of in de nachtelijke 
uren bedrijventerrein De Pol te Losser aan te doen 

257 dru’s  per week 
 
In de bovenstaande voorgestelde nieuwe situatie krijgen Losser, Overdinkel en Glanerbrug 2 
nieuwe verbindingen erbij die de reistijd en bereikbaarheid aanzienlijk verbeteren in de 
Euregio OV-driehoek Glanerbrug – Losser – Gronau voor het zelfde geld, kostenneutraal. 
 
Bijkomende voordelen  

 Oldenzaal en geheel Noordoost-Twente krijgt een rechtstreekse verbinding met de 
OV-knoop West-Münsterland station Gronau. Dat kan een economisch impuls geven 
voor het centrumgebied van Losser en Oldenzaal. Losser en Oldenzaal worden 
immers beter bereikbaar vanuit de OV-knoop station Gronau. Daardoor worden 
Losser en Oldenzaal beter geschikt als vestigingslocatie voor bedrijven en zullen deze 
plaatsen aantrekkelijker worden voor de toeristenbranche. 

 Glane krijgt door de verbinding Glanerbrug - Losser aansluiting op het OV, onder 
andere het bovenregionale en internationale Syrisch-orthodoxe klooster, vooral 
buiten de spits, in de weekenden en met het Syrisch-orthodoxe Pasen. 

 De uitwisseling tussen de dorpen Glanerbrug en Losser zal versterkt worden. 

 De ambitie van de gemeente Enschede om uit te groeien tot dé Euregionale 
dubbelstad met Gronau krijgt gestalte door het stads- en streekbusnet naast het 
spoorvervoer te versterken: Gronau Königstrasse voor de Nederlandse koopjesjagers 
uit Enschede én de Miro voor de koopjesjagers uit Gronau. 

 
Advies 
ROCOV Twente adviseert u gestalte te geven aan dit voorstel om het OV in de Euregio-
driehoek Glanerbrug – Losser - Gronau te verbeteren.  
 
Wij zien uw reactie graag binnen vier weken tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ellen Pot, 
Voorzitter ROCOV Twente 
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Everwijn Dambrank, 
Vicevoorzitter ROCOV Twente en opsteller advies 
 
 
Cc: Regio Twente en Euregio 
 


