Advies dienstregeling Almelo – Hardenberg en Zwolle - Emmen (vanaf 11 december 2016)
De Rocov’s van Drenthe, Overijssel en Twente werken samen als het gaat om de advisering over de
Vechtdallijnen. Dit geldt ook voor de monitoring.
Dienstregeling Hardenberg – Almelo v.v.
De Rocov’s ondersteunen uw voorstel om eerder aan te komen in Almelo. In ieder geval is het mooi
dat de treinen al een minuut eerder in Almelo aankomen. Uiteraard is een overstaptijd van 3
minuten (op de internationale trein) beter, zeker als je met koffers zeult. Of als er rijen staan voor
het in- en uitchecken (voor binnenlandse reizigers).
Verder is de wachttijd in Vroomshoop (richting Almelo) bekort tot 2 minuten. Dit ondersteunen wij
zonder meer. Wij wijzen verder nog op de aansluiting op de sprinters naar Deventer – Apeldoorn die
ook net wegrijden bij aankomst in Almelo.
Dienstregeling Zwolle – Emmen v.v.
De Rocov’s stemmen in met de dienstregeling Zwolle – Emmen. Ook met de wijzigingen wat betreft
drie spitstreinen in de ochtend (naar Emmen en vanaf Emmen). Dit voorstel is al eerder besproken in
het overleg over de Vechtdallijnen.
Verder is het opgevallen dat de minuut wachttijd in Dalfsen is gehandhaafd. Een reden hiervoor is
niet opgegeven.
Overstaptijden Zwolle
Veel reizigers zullen blij zijn dat de overstaptijden in Zwolle worden verruimd. Dit betekent minder
gestress bij de OV-chippalen. Verder zullen reizigers uit de richting Lelystad – bij vertraging - minder
vaak hun aansluitende trein naar Emmen missen.
Wachttijden Mariënberg
De wachttijd in Mariënberg richting Ommen – Zwolle verdubbelt.
Deze wachttijd is nu 5 minuten en is straks 12 minuten! Dit is te lang voor een aangename overstap
van reizigers.
De wachttijd in Mariënberg vanuit Ommen – Zwolle naar Almelo is nu 8 minuten en straks 9 minuten.
Dit is voor een overstap op hetzelfde perron ook al aan de lange kant.

De overstap vanuit Almelo richting Emmen is in Mariënberg nu vier minuten. Straks is dit 11 minuten
en vanuit Emmen – Almelo is de overstap in Mariënberg straks eveneens 9 minuten (was 8 minuten).
De vraag is of door de langere wachttijden de verbinding tussen Twente en Coevorden – Emmen
niet te veel verslechtert ten gunste van de reizigers vanuit de regio Hardenberg. De Rocov’s
adviseren om bij komende dienstregelingen nog eens goed te kijken naar de overstaptijden in
Mariënberg richting Coevorden en Emmen.
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