
 

Argumenten, alternatieven en vragen over de OV-Shuttel 
 
Hieronder een samenvatting van de punten die tijdens de bespreking met de heer van der Broeck 
uitgebreid aan bod kwamen. 
 
Argumenten 
De argumenten waarom de OV-shuttle past binnen de toezegging van gedeputeerde Van der Broeck, 
zijn de volgende. 

 De reistijd is nagenoeg gelijk: de OV-shuttle sluit binnen enkele minuten aan op de buslijnen 
77 en 78 van en naar Roermond (vrijwel iedereen reist naar Roermond vanuit Buggenum). 

 De frequentie is gelijk aan de eis in het Programma van Eisen: 1x/uur. 

 De tijden waarbinnen de OV-shuttle wordt aangeboden, is uitgebreider dan de eisen in het 
Programma v Eisen: ook in de avonduren en op zondag is er 1x/uur een verbinding. 

 De service is uitgebreider dan de eis: voor een toeslag van €2,50 kan men aan huis worden 
opgehaald of weggebracht 

 Reserveren kan per rit en voor een reeks aan ritten: reizigers die altijd op hetzelfde moment 
reizen, hoeven dit maar één keer door te geven en hebben zo per saldo een vaste buslijn 

 Het tarief van de OV-shuttle is nagenoeg gelijk aan een reis met het OV: een losse rit kost 
€1,-, reizigers met sterabonnementen en de Ov-studentenkaart reizen gratis 

 
Alternatieven 
In het gesprek is ook verkend wat de mogelijkheden zijn om één van beide buslijnen door Haelen via 
Buggenum te laten rijden.  
Het onderstaande is besproken en wordt meegenomen in de evaluatie over een halfjaar: 

 Idee, routevariant 1: Eén van beide buslijnen via Buggenum direct naar de oostzijde van 
Horn, leidt tot een te zwaar kwaliteitsverlies voor de reizigers uit de kernen Haelen en Horn. 

 Idee, routevariant 2: Eén van beide buslijnen vanaf de halte “Wegrestaurant Feyenoord” naar 
Buggenum laten rijden, halteren bij de huidige halte en dan naar Haelen om de route te 
vervolgen. Dit is zowel qua afstand (1,2 km) als qua tijd (4 minuten) langer (bron: Google 
Maps). Overwegingen die hierbij uitgesproken zijn: 

o Op dit moment is er geen ruimte in de dienstregeling voor de route via Buggenum 
zonder de aansluitingen op de treinstations Roermond, Venlo en Horst-Sevenum in 
gevaar te brengen. Arriva monitort in aanloop naar de evaluatie of die ruimte er 
mogelijk wel is. 

o De kosten van een OV-shuttle wegen mogelijk op tegen de extra kilometers die de 
buslijn moet rijden. 

o Doorgaande reizigers krijgen er een omweg bij; de kwaliteit voor hen gaat achteruit. 
o De route vanaf Wegrestaurant Feyenoord via de Buggenummerweg en Molenweg 

moet getest worden of dit past met een grote bus. 
 Idee: Omrijden alleen in de spits, wanneer het gebruik vanuit Buggenum het grootste is, via 

de kern Buggenum rijden. 
 Idee: Niet vaak gebruikte haltes in Haelen en de halte Horn, Begraafplaats opheffen, ten 

gunste van een kortere reistijd. Dit heeft waarschijnlijk een beperkte meerwaarde: het 
gebruik is hoog genoeg om deze in stand te houden en de tijdwinst is beperkt. 

  
Vragen over de OV-Shuttle 
Tot slot waren er nog twee vragen over de OV-Shuttle: 
 Hoe kun je de ov-shuttle reserveren?  

Reserveren van de OV-shuttle is mogelijk vanaf 8 december. Om de OV-shuttle te reserveren, 
belt u het gratis telefoonnummer 0800 0224050. Belt u vanuit België of Duitsland, dan is het 



telefoonnummer 088 2776880. Indien gewenst ontvangt u een reserveringsbevestiging per 
SMS. Reserveer minimaal één uur voor de gewenste vertrektijd. Wilt u gebruik maken van 
ophaal-/wegbrengservice aan huis, neem dan een ruimere reserveringstijd: minimaal 
anderhalf uur. Reserveren kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt in één keer 
meerdere ritten reserveren en je kunt tot drie maanden van te voren reserveren. 
 

 Hoe kom je aan een huis-aan-huis Arriva-magazine? 

De boekjes zijn inderdaad per post verstuurd. De huizen met een nee/nee sticker, zullen deze 
niet in de brievenbus ontvangen. Mensen met een nee/nee sticker kiezen er bewust voor om 
geen ongeadresseerde post te ontvangen. Vanaf 11 december zullen er echter teams van 
Arriva op het station rondlopen met een stapel van deze boekjes onder de arm en deze 
uitdelen. Verder zijn op alle Arriva servicepunten (vanaf 11-12) ook de boekjes af te halen. De 
mensen die de boekjes niet in de brievenbus hebben ontvangen kunnen ook  contact 
opnemen met de klantenservice van Arriva. (0900 2022022 of via klantenservice@arriva.nl) 
Zij zullen uitleg geven op welke manier men toch een boekje kan bemachtigen. 
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