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Aan:  
Keolis Nederland, t.a.v. de heer R. Oude Elberink 
Provincie Overijssel, t.a.v. de heer J. Hoogeland en mw. G. Vogel 
 
Onderwerp: advies over Vervoerplan 2019 Concessie Twente, conceptversie 0.2, onderdeel 
corridor N18 
 
Op 10 april 2018 heeft Keolis Nederland het Vervoerplan 2019 Concessie Twente, 
conceptversie 0.2 aan een afvaardiging van ROCOV Twente en ROCOV Gelderland 
gepresenteerd. 
 
Op 4 mei 2018 heeft ROCOV Twente geadviseerd op het concept vervoersplan met 
voorbehoud over: 
• De route van lijn 73 en 74 via de Westerval versus de Zuiderval 
• De voorgestelde routewijziging Kop Boulevard 
ROCOV Twente was hierover nog in gesprek met de wegbeheerder, de gemeente Enschede.  
Op 20 juni 2018 heeft het afsluitende overleg met de gemeente Enschede plaatsgevonden 
en kunnen wij onderstaand ons advies op het conceptvervoersplan 2019 versie 0.2 geven. 
 
Uit het gesprek met de gemeente Enschede blijkt dat Arriva de oude route binnen Enschede 
blijft rijden, dus vanaf de A35 via Zuiderval (al dan niet via Van Heekplein) naar station 
Enschede en vv. 
 
M.b.t. de route via de oude N18 tussen Enschede en Haaksbergen blijkt dat de lijnen 62, 73 
en 74 beter op tijd rijden en zelfs tijdwinst opleveren. Per 1 maart 2019 echter zal de oude 
N18 van de Rijksoverheid overgaan naar de gemeenten Haaksbergen en Enschede. Deze 
gemeenten zijn verplicht de weg voor al het verkeer af te waarderen. Daardoor zal de reistijd 
over de oude N18 tussen Enschede en Haaksbergen met 25% toenemen. 
Om de doorgaande reizigers vanuit de Achterhoek naar Enschede tegemoet te komen wil 
Arriva op werkdagen overdag de OV-knoop Haaksbergen overslaan door vanaf de 
Needseweg via de nieuwe N18 naar station Enschede te rijden. 
 
Gevolg verdwijnen OV-knoop Haaksbergen voor doorgaande reizigers 
Momenteel kent Haaksbergen zeer goede overstapmogelijheden tussen de lijnen 53, 59, 62, 
73, 74, 199 en 595. 
Als de lijnen 73 en 74 de OV-knoop overslaan heeft dat grote gevolgen voor reizigers met 
een andere bestemming dan Enschede. Reizigers voor de richtingen Sint Isidorushoeve - 
Goor, Buurse - Duitse grens, Beckum - Hengelo, Usselo etc. zijn aangewezen op de OV-knoop 
Haaksbergen. 
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Om de pijn te verzachten zouden lijn 53 en 59 op werkdagen doorrijden van Haaksbergen 
naar Eibergen. In de weekeinden zouden lijn 73 en 74 doorrijden naar Haaksbergen, zodat er 
een oplossing zou zijn voor reizigers richting Hengelo en voor een deel van Haaksbergen. 
Vervolgens is bedacht om een goede overstap mogelijkheid te scheppen bij Assinkbos van 
lijn 73 en 74 op lijn 62 en vv. 
Niet alle reizigers hebben hier iets aan. Een deel van de reizigers moet één extra overstap 
maken. Bijvoorbeeld reizigers richting Sint Isidorushoeve - Goor en Buurse - Duitse grens. 
Bovendien blijkt uit het conceptvervoerplan dat lijn 53 en 59 slechts uitsluitend in de spits 
zullen rijden én dat de beoogde overstap bij Assinkbos niet doorgaat. 
Reizigers uit de Achterhoek (over Eibergen) zullen daardoor voor alle reisrichtingen via 
Enschede moeten reizen om bijvoorbeeld in Hengelo uit te komen of zelfs weer terug naar 
Haaksbergen moeten reizen richting Buurse etc. 
 
Gevolgen verdwijnen OV-knoop Haaksbergen voor inwoners van Haaksbergen 
Vanuit Haaksbergen wordt de belangrijkste reisbeweging richting Achterhoek via Eibergen 
en richting Enschede sterk verslechterd. 
Richting Enschede neemt de reistijd van lijn 62 met 25% toe. Reizen ichting Eibergen wordt 
op werkdagen buiten de spits bijna onmogelijk. 
De provincie Overijssel en Keolis zijn voornemens om enigzins tegemoet te komen aan de 
inwoners van Haaksbergen door de frequentie van lijn 62 te verdubbelen tot een 
kwartierdienst. 
Buslijn 53 en 59 zullen in de spits doorrijden van Haaksbergen naar Eibergen. 
 
Advies ROCOV Twente 
Op grond van bovenstaande nadelen adviseert ROCOV Twente de provincies Overijssel en 
Gelderland en de vervoerders Arriva en Keolis Nederland dat lijn 73 en 74 de OV-knoop in 
Haaksbergen blijven bedienen, naast de kwartierdienst op lijn 62, omdat lijn 62 ook een 
stadsdienstfunctie in Enschede krijgt.  
ROCOV Twente adviseert de oude N18 te voorzien van een snelle vrije busbaan. 
 
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen vier weken tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ellen Pot, 
Voorzitter ROCOV Twente 
 
 
Everwijn Dambrank, 
Vicevoorzitter ROCOV Twente en opsteller advies 
 
 
Cc: ROCOV Gelderland 


