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Met een geamendeerd raadsbesluit d.d. 8 maart 2017 is het  
college verzocht alternatieven uit te werken voor de huidige bus in de 
Burchtstraat, en voorafgaand hier aan een onderzoek te doen naar 
diverse OV alternatieven en dit onderzoek voor 1 juli 2017 af te ronden. 
In het brede integrale onderzoek is veel ruimte geboden voor 
participatie van belanghebbenden. Het onderzoek geeft expliciete 
informatie en een advies voor alternatieven voor de huidige bus in de 
Burchtstraat, alsmede informatie over OV alternatief in de vorm van 
bijvoorbeeld pendelbusjes of minibusjes.  

Ter besluitvorming door het college 
1. Het onderzoek van Goudappel Coffeng ‘Onderzoek openbaar

vervoer in het centrum van Nijmegen’ vrij te geven. 
2. In principe te besluiten busroute 2A aan de raad voor te stellen, na

gereedkoming renovatie Waalbrug, met een nieuwe halte op het 
Keizer Traianusplein. 

3. In principe te besluiten de raad voor te stellen de bushaltes
Waalkade, Valkhof en Hertogplein bij variant 2A in te zetten als 
BrengFlex haltes. 

4. In principe te besluiten busroute 1 aan de raad voor te stellen, tot
gereedkoming renovatie Waalbrug. 

5. In principe te besluiten om geen kleinschalige pendelbussen in te
zetten, als alternatief voor de huidige bus route over de 
Burchtstraat. 

6. De brief aan de raad inzake ‘Openbaar vervoer in de binnenstad’
vast te stellen. 
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1 Probleemstelling 
De binnenstad is een gebied waar veel functies samenkomen en waar ze elkaar soms 
beconcurreren om de beschikbare ruimte. Steeds minder mensen komen enkel naar de 
binnenstad om inkopen te doen, maar steeds vaker gaat het om beleven, ervaren en 
verblijven. De binnenstad ondergaat een transformatie van een ‘place to buy’ naar ook een 
‘place to meet’. Om ergens te kunnen zijn, moet je er eerst kunnen komen. Bereikbaarheid is 
daarom van essentieel belang, maar de vele geparkeerde auto’s en fietsen en de grote 
bussen door de binnenstad staan op gespannen voet met de behoefte aan voldoende ruimte 
om te wandelen en te recreëren in een aantrekkelijke openbare ruimte en winkelomgeving.  
 
Om voldoende ruimte te realiseren voor een aantrekkelijke openbare ruimte en 
winkelomgeving is op 8 maart 2017 door de raad besloten om voorafgaand aan het niet meer 
laten rijden van openbaar vervoer (OV) bussen door de Burchtstraat een onderzoek te 
verrichten naar de alternatieve routes voor deze OV-bussen en mogelijkheden van 
alternatieve vervoersmiddelen.  

2 Juridische aspecten 
De provincie Gelderland beslist over de dienstregeling. Een vertegenwoordiger van de  
provincie heeft geparticipeerd in de focusgroep.  
Naast het aanpassen van de dienstregeling zal voor het opwaarderen en uitbreiden van 
haltes getoetst moeten worden aan bestemmingsplan, beeldkwaliteit, kunst, 
omgevingsvergunning, verkeersbesluiten,  planschades, nadeelcompensaties en eisen RCE 
(Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed). De genoemde aspecten als hier beschreven zijn 
verkend en de gestelde voorwaarden leveren vooralsnog geen significante beperkingen. 

3 Doelstelling 
We streven naar een meer toegankelijke en aangename ruimte voor fietser, voetganger en 
consument binnen de singels van de binnenstad. Met het OV onderzoek, waarin we de 
alternatieve routes voor OV door de Burchtstraat en alternatieve vervoersmiddelen zijn 
onderzocht, biedt het college de Nijmeegse raad inzicht in de effecten van alternatieve routes 
voor de bus uit de Burchtstraat, en de mogelijkheden van alternatieve vervoermiddelen met 
de daarbij behorende kosten.   

4 Argumenten 
Beslispunt 1:  
 
Op 8 maart 2017 is door de raad vastgesteld alternatieven uit te werken voor de huidige bus 
over de Burchtstraat (beslispunt 3) en hieraan voorafgaand een onderzoek te doen naar 
diverse OV alternatieven en dit onderzoek voor 1 juli af te ronden (beslispunt 4). Het 
onderzoek is uitgevoerd, zie bijlage 1. 

 
Beslispunten 2 en 3: 
 
Projectgroep gemeente Nijmegen, Goudappel Coffeng en belanghebbenden uit de 
focusgroep hebben alternatieven onderzocht, om de grote bussen niet meer door de  
Burchtstraat te laten rijden. Het onderzoek is gestart met variant 1 en variant 2. Op basis van 
met name de inbreng van de focusgroep is tevens onderzocht wat een doorstart naar fase 2 
van de vastgestelde matrix (maatregel 1 van geamendeerd raadsbesluit 8 maart 2017) 
betekent. Deze variant heet variant 2A in het onderzoek.  

 

 



Collegevoorstel 

Vervolgvel 
2 

 
De onderzochte varianten zijn (zie bijlage 1): 
- Variant 1: stadsbussen via de Waalkade en streekbussen en hoogwaardig openbaar 

vervoer (HOV) bussen via de singels  
- Variant 2: alle bussen over de singels, waarbij de stadsbussen via de halte Valkhof rijden 

(Kelfkensbos, Hertogstraat) 
- Variant 2A: alle bussen over de singels 

 
Wij vinden variant 2 niet geschikt als permanente route wegens een tweetal redenen. Deze 
redenen zijn enerzijds de aanzienlijke toename van bussen door de Hertogstraat en 
anderzijds de doorstroming op de Hertogstraat. In de Hertogstaat moet namelijk de ringstraat 
gekruist worden, die ingericht wordt als fietsstraat. Tevens blijkt uit de berekeningen van 
Goudappel Coffeng dat er terugslag ontstaat in de Hertogstraat als gevolg van het beperkt 
aantal bussen dat per groen-fase van het verkeerslicht de singels op kan.  
 
Variant 1 is als beste variant beoordeeld door Goudappel Coffeng, waarbij de stadsbussen 
over de Waalkade rijden en de streek- en HOV-bussen over de singels. Variant 2A 
beoordeeld Goudappel Coffeng als een goed toekomstgericht alternatief.  
Ons college stelt voor om de bussen via variant 2A te laten rijden, na gereedkoming renovatie 
Waalbrug. 
 
Naast het feit dat variant 2A door direct belanghebbenden uit de focusgroep breed werd 
gedragen, zal met name deze variant ook de leefbaarheid binnen de singels - waaronder de 
Burchtstraat, Waalkade (vergroening), Bloemerstraat, Plein 1944, Hertogstraat, 
Kronenburgersingel, van der Brugghenstraat en Sint Jorisstraat - positief ten goede komen 
door het niet rijden of minder rijden van bussen aldaar. Dit komt tegemoet aan de vraag van 
de raad in de motie van 8 juli 2015, meer ruimte voor fietser, voetganger en consument. 
Als voorwaarde voor variant 2A geldt dat bushaltes aan de Nassausingel worden uitgebreid 
en er een nieuwe bushalte gemaakt wordt  aan de zuid/oost-flank van de binnenstad. Wij 
kiezen er voor om hierbij afwijkend van het rapport van Goudappel Coffeng een bushalte te 
realiseren op het Keizer Traianusplein in plaats van ter hoogte van de van 
Schevichavenstraat. Een bushalte op het Keizer Traianusplein is verkeerstechnisch een 
goede duurzame oplossing en is stedenbouwkundig in relatie tot aantasting van beschermd 
stadsgezicht, rijk cultureel erfgoed gebieden en kunst (Keizer Traianusplein is een kunstwerk) 
het meest kansrijk. Zie bijlage 2 voor een nadere toelichting. De bushaltes Waalkade, Valkhof 
en Hertogplein worden bij variant 2A ingezet als BrengFlex haltes.  
 
Beslispunt 4: 
 
Ons college stelt voor om tot gereedkoming renovatie Waalbrug de bussen via variant 1 te 
laten rijden. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste ten behoeve van de doorstroming op de 
singels. Ten tweede is het van belang dat als ook de stadsbussen via de singels rijden, de 
looproute vanaf de nieuw te realiseren halte bij het Keizer Traianusplein richting de 
binnenstad zeer aantrekkelijk is. Dit kan gedurende deze periode gerealiseerd worden. 

 
Wij kiezen er voor om hierbij afwijkend van het rapport van Goudappel Coffeng geen bushalte 
te realiseren op de van Schevichavenstraat. Variant 1 kan ook met de huidige haltes 
Nassausingel en Sint Canisiussingel. Wel zal op basis van deze besluitvorming zo snel als 
mogelijk de halte Nassausingel uitgebreid worden en de nieuwe halte op het Keizer 
Traianusplein worden gerealiseerd. In de tussentijd dat de halte Keizer Traianusplein nog niet 
gereed is, blijven de bussen stoppen op de halte Sint Canisiussingel.    
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Beslispunt 5:  
 
De raad heeft het amendement “Breed onderzoek busvervoer binnenstad” aangenomen op 8 
maart 2017. Hiermee heeft de raad besloten om voor de huidige bus route over de 
Burchtstraat de volgende alternatieven uit te werken: één met kleinschalige pendelbussen 
door de Burchtstraat en één waarbij er geen pendelbussen door de Burchtstraat rijden. De 
alternatieven zijn uitgewerkt in het onderzoek van Goudappel Coffeng (zie bijlage 1). Daarbij 
zijn verschillende routes onderzocht en de gevolgen inzichtelijk gemaakt.  
 
Goudappel Coffeng adviseert dat alternatieve vervoersvormen ter aanvulling in alle varianten 
niet noodzakelijk zijn. De ingeschatte kosten staan niet in verhouding tot het verwachte 
gebruik. De instappers op de binnenstadhaltes zijn voor een groot deel (78%) mensen tussen 
de 18 en 65 jaar. Deze mensen zullen vermoedelijk grotendeels fit zijn. Van het overige deel, 
22%, zal ook een groot deel in staat zijn om de langere loopstand toe te voegen aan het 
binnenstadsbezoek, zeker als dit winkelen is. Daarnaast is er aanvullend openbaar vervoer 
beschikbaar in de vorm van Avan en kan BrengFlex tot de binnenstad worden uitgebreid. 
 
Als richtlijn wordt 400 meter loopafstand aangehouden voor haltes van stadslijnen. Uitgaande 
van deze richtlijn blijft met het behoud van de haltes Valkhof en Plein 1944 in variant 1 de 
binnenstad met OV-bussen goed bereikbaar.  
Ook bij variant 2A stellen we, naast Breng Flex, geen alternatieve vervoersvorm voor. Haltes 
Plein 1944 blijven bestaan, echter de loopafstanden vanaf de oostzijde van het centrum 
worden wel langer dan de 400 meter die als richtlijn voor stadslijnen wordt gehanteerd. Maar 
aanvullend vervoer is als niet nodig beoordeeld, als de haltes op de singels aantrekkelijk zijn 
en ook aantrekkelijke looproutes naar de binnenstad hebben. Hierbij is het wenselijk dat de 
binnenstad wordt uitgebreid naar de haltes toe, zodat de reiziger het gevoel heeft in de 
binnenstad uit te stappen in plaats van erbuiten. 
 
Beslispunt 6: 
 
We informeren de raad over het uitgevoerde onderzoek, de hier uit volgende 
principebesluiten en het vervolgproces. 

5 Klimaat 
Het merendeel van de maatregelen zorgt voor minder verkeersbewegingen van 
gemotoriseerd verkeer in de binnenstad en sluit hiermee aan bij het verbeteren van de 
leefomgevingskwaliteit (Roet reductienorm besluit Raad sept 2016). 

6 Financiën 
De kosten van het gevoerde onderzoek zijn ongeveer 350 uur (ambtelijk) en € 36.000,- aan 
kosten derden. De uitvoer van een verkeerssimulatie ten behoeve van de afstelling van de 
VRI’s op de singels wordt geschat op € 20.000,-.  
 
De kosten voor variant 1 zijn €287.000,-. Hieronder valt het weghalen van de bushalte 
Burchtstraat, het uitbreiden van de halte Nassausingel aan beide zijden, zodat minimaal twee 
bussen achter elkaar kunnen halteren, het realiseren van de halte Keizer Traianusplein en het 
aanpassen van de halte Sint Canisiussingel aan de westzijde in een informatiepunt, ter 
vervanging van het huidige informatiepunt op het Keizer Traianusplein. 
De bijkomende kosten voor variant 2A, zijn €16.000,-. Haltes Waalkade, Valkhof, van der 
Brugghenstraat en Voerweg kunnen dan alles BrengFlex haltes worden ingericht. 
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Zie bijlage 3 voor een specificatie van de kosten per halte. 

7 Participatie en Communicatie 
In het project “Binnenstad ruimte voor iedereen” is via verschillende (social) media en 
discussies in burgerronden en raad veel informatie opgehaald. 
Gekozen is om direct vanaf het begin van dit onderzoek zoveel mogelijk vertegenwoordigers 
van belanghebbenden te betrekken en te laten participeren binnen de onderzoeksvraag voor 
alternatieve routes voor de bus uit de Burchtstraat en alternatieve vervoersmiddelen. 
Hiervoor zijn twee avonden georganiseerd met de belanghebbenden in een zogenaamde 
focusgroep (zie bijlagen in rapport Goudappel Coffeng bijlage 1). In de eerste avond konden 
belanghebbenden wensen/maatregelen en verdieping kenbaar maken over het regulier 
openbaar vervoer en aanvullend openbaar vervoer. Bij de tweede avond konden 
belanghebbenden reageren op de opgestelde leidende principes voor het regulier openbaar 
vervoer en aanvullend openbaar vervoer. 
 
We vinden het belangrijk dat naast de focusgroepdeelnemers alle gebruikers en betrokkenen 
de kans krijgen om op de principebesluiten te reageren. Reacties zijn welkom tot 15 
september 2017. De Werkgroep integratie gehandicapten en de Seniorenraad worden actief 
om advies gevraagd. Daarnaast vindt communicatie plaats via de De Brug en sociale media. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Na binnenkomst van de reacties en de afweging daarvan, zullen wij een voorstel aan de raad 
doen. 

9 Risico 
Gezien de complexiteit van de opgave en de varianten die er zijn, staan hieronder de 
significante risico’s benoemd. 
 
- De keuze voor een variant heeft invloed op de ontwerpopgave van het project Levende 

Waalkade. 
- De haltes Nassausingel, Keizer Traianusplein en Hunnerpark liggen (deels) binnen het 

Rijksdienst Cultuur Erfgoed en het beschermd stadsgezicht. Bij de Nassausingel betreft 
het voornamelijk de “fietsstalling-muur”, bij het Keizer Traianusplein het aanleggen van 
ongeveer 20 m2 bus perron en bijbehorende looproute en bij de halte Hunnerpark het 
verwijderen van de halte. 

- Het Keizer Traianusplein is een kunstwerk; de inpassing van bushaltes kan hier enkel 
onder voorwaarden plaatsvinden (met minimale aantasting kunstwerk). Hierover zijn 
verkennende gesprekken met de kunstenaar gevoerd en onder voorwaarden wordt dit 
een haalbare optie geacht. 

- De kosten gemoeid met een besluit zijn nog niet gereserveerd. Aan de hand van een 
besluit zal beoordeeld moeten worden op welke wijze dit gefinancierd kan worden. 

- De effecten van de vele veranderingen als gevolg van onder andere de nieuwe 
verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de singels, verkeersaanbod op de singels door 
Waalkade autovrij en renovatie Waalbrug (zonder busbaan) zijn op dit moment moeilijk 
expliciet te duiden. Een verkeerssimulatie waarin deze veranderingen zijn opgenomen, 
inclusief een toename van de bussen, is nodig ter verfijning van de afstelling  van de 
VRI’s op de singels. Mogelijk dat als gevolg hiervan de groentijden voor verkeer dat de 
singels kruist (waaronder fietsers en voetgangers) moet worden ingekort. 

- In variant 1 blijven de bussen stoppen op de halte Sint Canisiussingel, geurende de 
periode dat de halte Keizer Traianusplein nog niet gereed is. Deze halte is te krap voor 
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twee bussen om achter elkaar te halteren. Het risico bestaat dat als er al een bus bij de 
bushalte staat en er nog een bus aan komt, deze moet wachten op de singels en 
daarmee het autoverkeer tijdelijk blokkeert. In de huidige situatie tijdens marktdagen is 
dat ook het geval en dat leidt niet tot problemen. 

- De provincie Gelderland beslist over de dienstregeling. Een vertegenwoordiger van de  
provincie heeft geparticipeerd in de focusgroep. Uitvoering van een variant kan alleen in 
overleg met de provincie en Breng. Gestreefd wordt naar een aanpassing van de 
dienstregeling in december 2018. 

 

Bijlage(n): (1) Onderzoek openbaar vervoer in het centrum van Nijmegen (2) Voor- en 
nadelen bushaltes singels (3) Kostenindicaties aanleg en verwijderen diverse bushaltes (4) 
Raadsbrief 'Openbaar vervoer in de binnenstad' 
  

 



Ruimtelijke Ontwikkeling 

Datum 

Onderwerp 
Openbaar vervoer onderzoek binnenstad 

Ons kenmerk 
RO10/17.0006724 

Datum uw brief 
11-07-2017 

Contactpersoon 
Janet Doorduin 

Direct telefoonnummer 
0625743299 

Geachte leden van de raad, 

De binnenstad is een gebied waar veel functies samenkomen en waar ze elkaar soms 
beconcurreren om de beschikbare ruimte. Steeds minder mensen komen enkel naar de 
binnenstad om inkopen te doen, maar steeds vaker gaat het om beleven, ervaren en verblijven. 
De binnenstad ondergaat een transformatie van een ‘place to buy’ naar ook een ‘place to meet’. 
Om ergens te kunnen zijn, moet je er eerst kunnen komen. Bereikbaarheid is daarom van 
essentieel belang, maar de vele geparkeerde auto’s en fietsen en de grote bussen door de 
binnenstad staan op gespannen voet met de behoefte aan voldoende ruimte om te wandelen en 
te recreëren in een aantrekkelijke openbare ruimte en winkelomgeving.  

Om voldoende ruimte te realiseren voor een aantrekkelijke openbare ruimte en winkelomgeving is 
op 8 maart 2017 door de raad besloten om voorafgaand aan het niet meer laten rijden van 
openbaar vervoer (OV) bussen door de Burchtstraat een onderzoek te verrichten naar de 
alternatieve routes voor deze OV-bussen en mogelijkheden van alternatieve vervoersmiddelen.  

Middels deze brief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken. 

Onderzoek openbaar vervoer in het centrum van Nijmegen 

Goudappel Coffeng heeft het onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 1. Gekozen is om direct vanaf het 
begin van dit onderzoek zoveel mogelijk vertegenwoordigers van belanghebbenden te betrekken. 
Op basis van dit onderzoek heeft het college de volgende principebesluiten genomen: 
1. In principe te besluiten busroute 2A aan de raad voor te stellen, na gereedkoming renovatie

Waalbrug, met een nieuwe halte op het Keizer Traianusplein. 
2. In principe te besluiten de raad voor te stellen de bushaltes Waalkade, Valkhof en

Hertogplein bij variant 2A in te zetten als BrengFlex haltes. 
3. In principe te besluiten busroute 1 aan de raad voor te stellen, tot gereedkoming renovatie

Waalbrug. 
4. In principe te besluiten om geen kleinschalige pendelbussen in te zetten, als alternatief voor

de huidige busroute over de Burchtstraat. 

Aan de gemeenteraad van Nijmegen 

Korte Nieuwstraat 6 
6511 PP  Nijmegen 
Telefoon 14024 
Telefax (024) 323 59 92 
E-mail gemeente@nijmegen.nl 

Postbus 9105 
6500 HG  Nijmegen 
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Er is gekozen voor het nemen van principebesluiten omdat we het belangrijk vinden dat naast de 
reeds betrokkenen alle gebruikers en betrokkenen de kans krijgen om op de principebesluiten te 
reageren. Reacties zijn welkom tot 15 september 2017. De Werkgroep integratie gehandicapten 
en de Seniorenraad worden actief om advies gevraagd. Daarnaast vindt communicatie plaats via 
de De Brug en sociale media. Wij wegen de ontvangen reacties af en doen u op basis daarvan 
een voorstel. 
 
Graag lichten wij nader toe hoe tot de principebesluiten is gekomen. 
 
Variant 2A (principebesluit 1 en 2) 
 
Projectgroep gemeente Nijmegen, Goudappel Coffeng en belanghebbenden uit de focusgroep 
hebben alternatieven onderzocht, om de grote bussen niet meer door de  Burchtstraat te laten 
rijden. Het onderzoek is gestart met variant 1 en variant 2. Op basis van met name de inbreng 
van de focusgroep is tevens onderzocht wat een doorstart naar fase 2 van de vastgestelde matrix 
(maatregel 1 van geamendeerd raadsbesluit 8 maart 2017) betekent. Deze variant heet variant 
2A in het onderzoek.  

 
De onderzochte varianten zijn (zie bijlage 1): 
- Variant 1: stadsbussen via de Waalkade en streekbussen en hoogwaardig openbaar vervoer 

(HOV) bussen via de singels  
- Variant 2: alle bussen over de singels, waarbij de stadsbussen via de halte Valkhof rijden 

(Kelfkensbos, Hertogstraat) 
- Variant 2A: alle bussen over de singels 

 
Wij vinden variant 2 niet geschikt als permanente route wegens een tweetal redenen. Deze 
redenen zijn enerzijds de aanzienlijke toename van bussen door de Hertogstraat en anderzijds de 
doorstroming op de Hertogstraat. In de Hertogstaat moet namelijk de ringstraat gekruist worden, 
die ingericht wordt als fietsstraat. Tevens blijkt uit de berekeningen van Goudappel Coffeng dat er 
terugslag ontstaat in de Hertogstraat als gevolg van het beperkt aantal bussen dat per groen-fase 
van het verkeerslicht de singels op kan.  
 
Variant 1 is als beste variant beoordeeld door Goudappel Coffeng, waarbij de stadsbussen over 
de Waalkade rijden en de streek- en HOV-bussen over de singels. Variant 2A beoordeeld 
Goudappel Coffeng als een goed toekomstgericht alternatief.  
Ons college is voornemens om u voor te stellen dat de bussen, na gereedkoming renovatie 
Waalbrug, via variant 2A rijden. 
 
Naast het feit dat variant 2A door direct belanghebbenden uit de focusgroep breed werd 
gedragen, zal met name deze variant ook de leefbaarheid binnen de singels - waaronder de 
Burchtstraat, Waalkade (vergroening), Bloemerstraat, Plein 1944, Hertogstraat, 
Kronenburgersingel, van der Brugghenstraat en Sint Jorisstraat - positief ten goede komen door 
het niet rijden of minder rijden van bussen aldaar. Dit komt tegemoet aan de vraag van de raad in 
de motie van 8 juli 2015, meer ruimte voor fietser, voetganger en consument. 
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Als voorwaarde voor variant 2A geldt dat bushaltes aan de Nassausingel worden uitgebreid en er 
een nieuwe bushalte gemaakt wordt  aan de zuid/oost-flank van de binnenstad. Wij kiezen er voor 
om hierbij afwijkend van het rapport van Goudappel Coffeng een bushalte te realiseren op het 
Keizer Traianusplein in plaats van ter hoogte van de van Schevichavenstraat. Een bushalte op 
het Keizer Traianusplein is verkeerstechnisch een goede duurzame oplossing en is 
stedenbouwkundig in relatie tot aantasting van beschermd stadsgezicht, rijk cultureel erfgoed 
gebieden en kunst (Keizer Traianusplein is een kunstwerk) het meest kansrijk. Zie bijlage 2 voor 
een nadere toelichting. De bushaltes Waalkade, Valkhof en Hertogplein worden bij variant 2A 
ingezet als BrengFlex haltes.  

 
Variant 1 (principebesluit 3) 
 
Ons college is voornemens om u voor te stellen dat de bussen, tot gereedkoming renovatie 
Waalbrug, via variant 1 rijden. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste ten behoeve van de 
doorstroming op de singels. Ten tweede is het van belang dat als ook de stadsbussen via de 
singels rijden, de looproute vanaf de nieuw te realiseren halte bij het Keizer Traianusplein richting 
de binnenstad zeer aantrekkelijk is. Dit kan gedurende deze periode gerealiseerd worden. 
 
Wij adviseren hierbij afwijkend van het rapport van Goudappel Coffeng om geen bushalte te 
realiseren op de van Schevichavenstraat. Variant 1 kan ook met de huidige haltes Nassausingel 
en Sint Canisiussingel. Wel zal op basis van deze besluitvorming zo snel als mogelijk de halte 
Nassausingel uitgebreid worden en de nieuwe halte op het Keizer Traianusplein worden 
gerealiseerd. In de tussentijd dat de halte Keizer Traianusplein nog niet gereed is, blijven de 
bussen stoppen op de halte Sint Canisiussingel.    

 
Kleinschalige pendelbussen (principebesluit 4) 
 
De raad heeft het amendement “Breed onderzoek busvervoer binnenstad” aangenomen op 8 
maart 2017. Hiermee heeft de raad besloten om voor de huidige bus route over de Burchtstraat 
de volgende alternatieven uit te werken: één met kleinschalige pendelbussen door de 
Burchtstraat en één waarbij er geen pendelbussen door de Burchtstraat rijden. De alternatieven 
zijn uitgewerkt in het onderzoek van Goudappel Coffeng (zie bijlage 1). Daarbij zijn verschillende 
routes onderzocht en de gevolgen inzichtelijk gemaakt.  

 
Het advies van Goudappel Coffeng is dat alternatieve vervoersvormen ter aanvulling in alle 
varianten niet noodzakelijk zijn. De ingeschatte kosten staan niet in verhouding tot het verwachte 
gebruik. De instappers op de binnenstadhaltes zijn voor een groot deel (78%) mensen tussen de 
18 en 65 jaar. Deze mensen zullen vermoedelijk grotendeels fit zijn. Van het overige deel, 22%, 
zal ook een groot deel in staat zijn om de langere loopstand toe te voegen aan het 
binnenstadsbezoek, zeker als dit winkelen is. Daarnaast is er aanvullend openbaar vervoer 
beschikbaar in de vorm van Avan en kan BrengFlex tot de binnenstad worden uitgebreid. 
 
Als richtlijn wordt 400 meter loopafstand aangehouden voor haltes van stadslijnen. Uitgaande van 
deze richtlijn blijft met het behoud van de haltes Valkhof en Plein 1944 in variant 1 de binnenstad 
met OV-bussen goed bereikbaar.  
Ook bij variant 2A stellen we, naast Breng Flex, geen alternatieve vervoersvorm voor. Haltes 
Plein 1944 blijven bestaan, echter de loopafstanden vanaf de oostzijde van het centrum worden 
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wel langer dan de 400 meter die als richtlijn voor stadslijnen wordt gehanteerd. Maar aanvullend 
vervoer is als niet nodig beoordeeld, als de haltes op de singels aantrekkelijk zijn en ook 
aantrekkelijke looproutes naar de binnenstad hebben. Hierbij is het wenselijk dat de binnenstad 
wordt uitgebreid naar de haltes toe, zodat de reiziger het gevoel heeft in de binnenstad uit te 
stappen in plaats van erbuiten. 

 
Risico’s 
Er zijn een aantal risico’s waar wij u over willen informeren.  
 
Waalkade 
De keuze voor een variant heeft invloed op project Levende Waalkade. Het wel of niet laten rijden 
van bussen over de Waalkade is van invloed op de mogelijkheid tot vergroening van de 
Waalkade.  
 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en bescherm stadsgezicht 
De haltes Nassausingel, Keizer Traianusplein en Hunnerpark liggen (deels) binnen het 
Rijksdienst Cultuur Erfgoed en het beschermd stadsgezicht. Bij de Nassausingel betreft het 
voornamelijk de “fietsstalling-muur”, bij het Keizer Traianusplein het aanleggen van ongeveer 20 
m2 bus perron en bijbehorende looproute en bij de halte Hunnerpark het verwijderen van de 
halte. Daarnaast is het Keizer Traianusplein een kunstwerk; de inpassing van bushaltes kan hier 
enkel onder voorwaarden plaatsvinden (met minimale aantasting kunstwerk). Hierover zijn 
verkennende gesprekken met de kunstenaar gevoerd en onder voorwaarden wordt dit een 
haalbare optie geacht. 
 
Halte Sint Canisiussingel 
In variant 1 blijven de bussen stoppen op de halte Sint Canisiussingel, geurende de periode dat 
de halte Keizer Traianusplein nog niet gereed is. Deze halte is te krap voor twee bussen om 
achter elkaar te halteren. Het risico bestaat dat als er al een bus bij de bushalte staat en er nog 
een bus aan komt, deze moet wachten op de singels en daarmee het autoverkeer tijdelijk 
blokkeert. In de huidige situatie tijdens marktdagen is dat ook het geval en dat leidt niet tot 
problemen. 
 
Doorstroming singels 
De effecten van de vele veranderingen als gevolg van onder andere de nieuwe 
verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de singels, verkeersaanbod op de singels door Waalkade 
autovrij en renovatie Waalbrug (zonder busbaan) zijn op dit moment moeilijk expliciet te duiden. 
Een verkeerssimulatie waarin deze veranderingen zijn opgenomen, inclusief een toename van de 
bussen, is nodig ter verfijning van de afstelling  van de VRI’s op de singels. Mogelijk dat als 
gevolg hiervan de groentijden voor verkeer dat de singels kruist (waaronder fietsers en 
voetgangers) moet worden ingekort. 
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Concessiehouder 
De provincie Gelderland is concessiehouder van de dienstregeling. Een vertegenwoordiger van 
de  provincie heeft geparticipeerd in de focusgroep. Uitvoering van een variant kan alleen in 
overleg met de provincie en Breng. Gestreefd wordt naar een aanpassing van de dienstregeling 
in december 2018. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout 
 

Aantal  Bijlagen: (1) Onderzoek openbaar vervoer in het 
centrum van Nijmegen (2) Voor- en nadelen bushaltes 
singels (3) Kostenindicaties aanleg en verwijderen diverse 
bushaltes  
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1. Inleiding 

1.1 Wat ging vooraf 
 

De discussie over het openbaar vervoer (OV) in en door de Nijmeegse binnenstad is een vraagstuk 
met een historie. Diverse ideeën en wensen zijn de afgelopen decennia voorbij gekomen. Van 
kabeltram, tram op banden tot stadstram. Van recentere datum (eind 2013) is de discussie over het 
Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV) door de binnenstad in combinatie met de locatie van de 
warenmarkt. Het resultaat is de huidige lijnvoering van het OV door Nijmegen: op dinsdag tot en met 
vrijdag een route door de Burchtstraat en op de zaterdag tot en met de maandag een route via de 
Waalkade en de Singels (zie figuur 1.1). 
 

  
 

 
 
Figuur 1.1: Huidige lijnvoering van het OV in de binnenstad van Nijmegen, met onderscheid tussen de 
 reguliere situatie op dinsdag t/m vrijdag (boven) en de situatie op marktdagen op zaterdag 
 t/m maandag (beneden) 
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1.2 Opgave 
 
In juli 2015 is een raadsmotie aangenomen vóór meer ruimte voor fietser, voetganger en consument 
in de Nijmeegse binnenstad. Onderdeel van deze ambitie is de maatregel ‘geen grote bussen door 
de Burchtstraat, Grote Markt en Augustijnenstraat’. Om de binnenstad voor specifieke doelgroepen 
bereikbaar te houden met een OV-voorziening, heeft de raad een amendement aangenomen om 
een systeem met kleinschalige pendelbussen met een vaste route door de binnenstad te onder-
zoeken (8 maart 2017).  
Voor het reguliere OV is in het onderzoek uitgegaan van twee varianten: 
■ Variant 1: Zowel bussen via de Singels als bussen via de Waalkade (huidige Marktroute). 
■ Variant 2: Alle bussen via de Singels, waarvan een deel via halte Valkhof en de Hertogstraat (deze 

route via Hertogstraat en Kelfkensbos noemen we ook wel ‘het hoedje’). 
 
Voor het onderzoek naar een aanvullende voorziening door de binnenstad is uitgegaan van de 
beschreven alternatieven in het amendement. 
 

 
 
In de loop van het onderzoek (zie hoofdstuk 5) is variant 1 verder uitgewerkt en is een variant 2A 
toegevoegd. Dat betekent dat de volgende varianten in het onderzoek te vinden zijn: 
 

Varianten regulier OV: 

Variant 1: combinatie van Waalkade voor de stadsbussen en de Singels voor HOV en streeklijnen 

Variant 2: alle bussen over de Singels met een deel van de bussen via halte Valkhof en Hertogstraat 

Variant 2A: alle bussen over de Singels (geen halte Valkhof) 

 
In het onderzoek zijn de effecten besproken en is een advies gegeven over deze varianten. 
In figuur 1.2 zijn variant 1 en variant 2 weergegeven.  
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Figuur 1.2: OV-routes door de binnenstad van Nijmegen in variant 1 (boven) en variant 2 (onder) 
 
 
1.3 Het advies  
 
Met het principebesluit om de grote bussen te weren van de route via de Burchtstraat is een 
adequaat alternatief nodig. En dit is er. Achtergronden en uitgangspunten voor de uitwerking zijn 
beschreven in hoofdstuk 2. De alternatieve routes voor de Burchtstraat via de Singels of de Waal-
kade zijn op dit moment minstens even snel in reistijd en even betrouwbaar in verkeersafwikkeling. 
Dit blijkt uit detailanalyse van de huidige situatie. Meer hierover in hoofdstuk 3. Om voor de OV-
reizigers een goede haltedekking te bieden is het nodig haltes te bieden bij of op korte loopafstand 
van het hart van de binnenstad. De centrale binnenstadshaltes Plein ’44 en Valkhof zijn hiervoor 
geschikt.  
 
Wij adviseren een onderscheid te maken in de stadslijnen aan de ene kant en HOV- en regiolijnen 
aan de andere kant. Stadslijnen hebben een ontsluitende functie. Circa 1/3 van de reizigers in de 
stadslijnen heeft een bestemming in de binnenstad. In hoofdstuk 4 is dit in meer detail uitgewerkt. 
We stellen voor dat de stadsbussen minimaal 1 van de centrale binnenstadshalten aandoen. De halte 
Plein ’44 wordt bereikt via de Bloemerstraat. Een aantal stadsbussen heeft op Plein ’44 hun eind-
bestemming of rijden door richting Nijmegen West. De stadslijnen die de halte Valkhof aandoen 
kennen een tracé via de Waalkade. 
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Dit advies lijkt in hoofdlijnen op de huidige lijnvoering tijdens de marktdagen. In de onderbouwing 
wordt gesproken over variant 1 (zie figuur 1.3). Een voordeel van het in stand houden van twee 
routes (singels en Waalkade) is dat er bij calamiteiten, werkzaamheden of evenementen altijd een 
geschikte alternatieve route beschikbaar is.  
 
Het HOV en de regiolijnen hebben een verbindende functie en rijden zo rechtstreeks mogelijk via de 
Singels. Voor de reizigers die met deze lijnen naar de binnenstad reizen zijn aantrekkelijke en gast-
vrije haltes nodig aan de flanken van de binnenstad. Om het overige verkeer niet te hinderen is het 
nodig dat er twee bussen tegelijk kunnen halteren op deze haltes. Voor de westflank is de inzet de 
halte Nassausingel. Aan de oostflank van de stad adviseren wij in te zetten op een nieuwe halte aan 
de Kop van de Van Schevichavenstraat, met als mogelijk alternatief de halte St. Canisiussingel. Zie 
hiervoor en voor de gewenste maatregelen ook hoofdstuk 4.  
 

 
 
Figuur 1.3: Samenvatting van het geadviseerde toekomstige OV netwerk in de binnenstad van   
  Nijmegen 
 
 
Met een dergelijke lijnvoering is de basis op orde. De koers is uitgewerkt in hoofdstuk 5. De binnen-
stad van Nijmegen kent dan een goed en dekkend OV-systeem. Dit heeft de voorkeur boven een 
aanvullend systeem dat ten koste gaat van het huidige reguliere OV-systeem. WMO-vervoer is 
beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Een aanvullend systeem is dan niet nodig. 
 
Ons advies voor de nieuwe koers van het OV in de binnenstad heeft een licht negatief effect op de 
doorstroming van het autoverkeer: het systeem blijft in beweging. De totale rijtijd van de bus zal 
naar verwachting gelijk blijven, waardoor de wijzigingen geen verandering in exploitatiekosten tot 
gevolg hebben. Op marktdagen rijden zonder problemen in de verkeersafwikkeling 20 bussen per 
uur per richting over de Singels. Ten opzichte hiervan is het effect van de toename van het aantal 
bussen (naar 26 bussen per uur in ons advies) gering. De doorstroming op de Singels blijft echter 
aandacht en sturing nodig hebben. De invloed van meer of minder autoverkeer dat veelal met 
grotere aantallen gaat, is groter. 
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Het effect van de veranderingen op de reizigersaantallen van dit voorstel is niet eenduidig vast te 
stellen. De grotere loopafstanden naar de binnenstad voor HOV- en streeklijnen leiden naar 
verwachting tot een afname van ongeveer 5% van het aantal busreizigers van en naar de binnen-
stad. Deze reizigers (zeker de studenten, die ruim een derde van de reizigers uitmaken) zullen naar 
verwachting een alternatief kiezen dat in de meeste gevallen de fiets zal zijn. Het aantrekkelijker en 
leefbaarder worden van de binnenstad leidt juist weer tot het aantrekken van extra bezoekers, 
waaronder nieuwe busreizigers. Ook het sneller worden van sommige buslijnen leidt tot een lichte 
reizigerstoename. Dit alles blijkt uit hoofdstuk 6. 
 
Kan het ook anders? Doorontwikkeling naar ‘Binnenstad ruimte voor iedereen’. 
Bovenstaand advies is opgesteld om voor de binnenstad van Nijmegen een optimaal OV te 
realiseren op het moment dat de bussen niet meer door de Burchtstraat rijden. Dit past binnen de 
matrix, fase 1, uit het raadsbesluit van 8 maart. De voorkeur voor deze variant, rijden via de Singels 
en de Waalkade, wordt met name bepaald door de betere OV-bediening van de binnenstad door de 
haltes Valkhof (als alternatief voor halte Burchtstraat) en Waalkade. Daarnaast speelt de beschik-
baarheid van twee routes bij calamiteiten een rol en gaat deze variant uit van de huidige situatie in 
de binnenstad. 
De bussen uit de Burchtstraat is echter geen op zichzelf staand project maar hangt samen met 
andere ontwikkelingen en wensen en bovendien is in het project nog de nodige informatie 
verzameld. De volgende punten geven aanleiding om naast bovenstaand advies een alternatief 
nadrukkelijk te presenteren: 
1. Voor de toekomstige inrichting van de Waalkade is de aanwezigheid van wel of geen bussen 

mede bepalend. Het is onmiskenbaar dat wanneer er geen bussen (en ander gemotoriseerd 
verkeer) over de Waalkade rijden dit de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt.  

2. De ontwikkelingen in het Valkhofkwartier zijn volop gaande. Deze bieden kansen voor dit 
project. 

3. Hoewel er slechts één buslijn door de Hertogstraat zal rijden kan dit strijdig zijn met of 
belemmerend werken op de ontwikkelingen in de Hertogstraat (waaronder inrichting tot 30 
km/h gebied). Ook is er op de Hertogstraat richting Singels risico op wachtrijvorming en dus 
onbetrouwbaarheid voor de bus. 

4. De focusgroep, een zeer brede groep van inwoners, ondernemers en belanghebbenden, 
heeft aangegeven sterke voorstander te zijn van alle bussen via de Singels (zonder de 
Hertogstraat) met een alternatieve halte bij het Traianusplein. 

 
Dit alternatief waarbij alle bussen via de Singels rijden, geen bussen via de Waalkade en geen 
bussen via de Hertogstraat of de halte Valkhof is feitelijk een variant op variant 2. Vanaf nu te 
noemen variant 2A. Kijkend naar het raadsbesluit van 8 maart past deze variant feitelijk in de 
doorstart naar fase 2 van de matrix. 
 
Aan dit alternatief, variant 2A, is een aantal voorwaarden gebonden: 
■ Er gaan meer bussen halteren op de Singels. Dat betekent dat daar ruimte voor nodig is. De 

voorkeur is ook in deze variant haltecapaciteit toe te voegen op de Nassausingel en op de Van 
Schevichavenstraat en / of de St. Canisiussingel. Een andere optie is om nieuwe halte te 
realiseren op het Traianusplein. Een absolute voorwaarde van deze halte is dat de ruimtelijke 
inrichting (gekoppeld aan de ontwikkeling van het Valkhofkwartier) zodanig wordt vormgegeven 
dat de ‘binnenstad naar de halte wordt gebracht’: dat de reiziger het gevoel heeft in de binnen-
stad uit te stappen in plaats van erbuiten. 
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Het effect van deze variant is dat het aantal bussen op de Singels toeneemt van 26 in het advies 
naar 40 per uur in dit alternatief. Op basis van de analyse van de huidige situatie, een vergelijkende 
modelanalyse en vakkennis kan geconcludeerd worden dat ook in deze variant de toename van het 
busverkeer naar verwachting niet zal leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling.  
 
Er zal gemotoriseerd verkeer vanaf de Waalkade (deels) verschuiven naar de Singels, hetgeen naar 
verwachting wel invloed zal hebben. Het verkeerssysteem op en rond de Singels is gevoelig en 
maatregelen luisteren nauw. Met de indicatieve analyses schatten we in dat door bufferen en 
aanpassing van de VRI’s de doorstroming goed blijft, ook na toename van gemotoriseerd verkeer 
vanaf de Waalkade naar de Singels. Wij adviseren echter om dit opnieuw in detail te bezien wanneer 
bekend is hoe de regelingen van de VRI’s op de singels er uit gaan zien. 
 
Mits voldaan wordt aan de eis dat ‘de binnenstad naar de halte wordt gebracht’, zal het effect op de 
reizigers, ten opzichte van het eerste advies, gering zijn. De loopafstanden worden groter maar de 
verblijfskwaliteit in de binnenstad neemt toe. 
  
Bij de vraag of een alternatief nodig is voor bepaalde groepen reizigers gelden dezelfde 
argumenten. Voor de doelgroep minder validen is een goed alternatief beschikbaar in de vorm van 
Breng Flex en het WMO vervoer.  
 
Deze variant kent geen alternatief bij calamiteiten. Dit zal nog nader onderzoek vergen naar de 
noodzaak en mogelijkheden van tijdelijke alternatieve routes. 
 
De bijlagen geven de achtergrondinformatie bij dit advies. In bijlage A zijn de verslagen 
opgenomen van de twee bijeenkomsten die met een brede afvaardiging vanuit de stad zijn 
geweest. Op dinsdag 23 mei is gesproken met stakeholders over de kansen en knelpunten van 
nieuwe routering van het OV door de stad. Er is gesproken over de eventuele behoefte en keuzes 
voor een aanvullend systeem. Op dinsdag 13 juni zijn uitgangspunten en dillema´s met de 
stakeholders bediscussieerd. Gedetailleerde onderzoeksgegevens van de bestudeerde varianten van 
zowel het regulier OV (bijlage B) als een eventuele aanvullende voorziening (bijlage C) zijn hierin 
uitgewerkt. Daarnaast is een verslag van de schouw van de haltelocaties opgenomen in bijlage D.  
 

 
 

 
  



www.goudappel.nl Openbaar vervoer in de binnenstad van Nijmegen 7 

 

2. Uitgangspunten en achtergrond 

2.1 Uitgangspunten 
 
■ Met de wens om meer ruimte te maken voor de fiets, voetganger en consument in de binnenstad 

en het principebesluit om de grote bussen uit de Burchtstraat te weren, ligt de opgave voor de 
bussen een andere route te laten rijden. 

■ Uitgangspunt voor een alternatieve route is dat deze een eenduidige dienstregeling mogelijk 
maakt. Dus iedere dag dezelfde route voor de herkenbaarheid voor de OV-reiziger. Dit in 
tegenstelling tot de huidige situatie waarin op verschillende dagen van de week verschillende 
routes worden gereden (marktdagen). 

■ De concessieverlener van het OV in Nijmegen is de provincie Gelderland. De provincie Gelderland 
stelt als voorwaarde aan een toekomstige situatie dat grosso modo het OV dezelfde reistijd/ rijtijd 
heeft. Een nieuwe oplossing mag niet leiden tot extra exploitatiekosten en moet betrouwbaar 
uitvoerbaar zijn. 

■ Het OV dient een efficiënte dienstregeling te rijden met betrouwbare reistijden ook tijdens de 
spits. Dit vergt een robuust tracé. Alternatieve routes om het OV (via smalle straten) een indirecte 
route door de binnenstad te rijden voldoen niet aan de efficiencyvoorwaarde. 

 
 
2.2 Verschillende typen buslijnen 
 
Regulier openbaar vervoer: stad, regio en HOV 
De Nijmeegse binnenstad wordt aangedaan door diverse buslijnen. Ten eerste zijn dit stadsbussen, 
die de diverse wijken ontsluiten. In sommige gevallen zijn dit ook stadswijken van aangrenzende 
gemeenten. Ten tweede zijn dit regionale lijnen, die de omliggende gemeenten verbinden met 
Nijmegen (met de binnenstad en het station als belangrijke bestemmingen). Ten derde het 
Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV): hoogfrequente en snelle lijnen die verschillende delen van 
Nijmegen verbinden met Arnhem, via Elst en via Bemmel. Een overzicht van kenmerken van deze 
drie typen lijnen is gegeven in figuur 2.1.  
 
Voor alle typen lijnen reist grofweg 1/3 van de reizigers naar de binnenstad van Nijmegen. Voor de 
HOV lijn 300 geldt dat ook ongeveer 1/3 van de reizigers de bestemming Heyendaal heeft. Er is 
tussen de lijntypen wel een belangrijk verschil in acceptabele loopafstand. Voor de stadbussen geldt 
dat deze een ontsluitende functie hebben, en dat de totale rit doorgaans kort is. Daardoor is een 
loopafstand van maximaal 400 meter wenselijk. Voor regionale lijnen en de HOV lijnen geldt dat ze 
een verbindende functie hebben en dat de reisafstand in totaal doorgaans langer is. Daardoor is een 
loopafstand tot 800 meter acceptabel van halte tot eindbestemming.  
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Figuur 2.1: Overzicht buslijnen in de binnenstad van Nijmegen 
 
 
Breng Flex: voor iedereen 
Breng Flex is pilot voor een vervoersservice van halte naar halte binnen de regio voor een vast 
tarief. Naast de reguliere haltes bestaan er virtuele haltes die wel een functie hebben voor Breng 
Flex maar niet voor het reguliere vervoer.  
 
Avan vervoersservice  
Avan vervoert iedereen die woont of verblijft in de regio Arnhem-Nijmegen van deur tot deur, over 
een afstand van maximaal 25 kilometer. Je kunt er met korting gebruik van maken als je een WMO 
indicatie voor taxivervoer van je gemeente hebt. Reguliere reizigers zonder een OV-alternatief 
betalen het reguliere OV tarief en reizigers met een OV-alternatief betalen een hoger tarief.  
 
 
2.3 Organisatie OV 
 
De huidige dienstregeling is onderdeel van afspraken in de concessie tot en met 2022. Het OV in 
Nijmegen is onderdeel van de concessie regio Arnhem Nijmegen. De provincie is daarbij concessie-
verlener. Iedere concessie worden nieuwe afspraken gemaakt over in te zetten materieel en te 
rijden routes. Tussentijds vinden elk jaar kleine route- en frequentiewijzigingen plaats, meestal op 
het moment dat de nieuwe dienstregeling ingaat (in december). Tot en met 2022 verzorgt Breng/ 
Connexxion het OV in Nijmegen en de regio. Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor 
adequate haltes en de openbare ruimte. Voor wijzigingen in het OV is derhalve afstemming nodig 
met de concessieverlener provincie Gelderland en de vervoerder Breng/Connexxion. 
 
 
2.4 Wat vinden de provincie Gelderland en Breng? 
 
We hebben met provincie Gelderland en Breng gesproken over het voornemen om de grote bussen 
uit de Burchtstraat te weren. Breng geeft aan de wens van de gemeente te kunnen begrijpen omdat 
Nijmegen een van de laatste gemeenten in Nederland is waar de grote bussen nog door het kern-
winkelgebied/voetgangersgebied rijden.  
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Breng geeft aan mee te willen denken over de mogelijke oplossingen, maar niet zonder aanvullende 
maatregelen. Breng zegt belang te hechten aan een extra halte op/langs de Singels ter hoogte van 
de Van Schevichavenstraat en geeft aan dat het van belang is dat reizigers die op de vervangende 
haltes uitstappen het gevoel moeten hebben in het centrum en niet aan de rand ervan of zelfs 
erbuiten uit te stappen. Daarnaast vraagt Breng om een gegarandeerde doorstroming op de Singels, 
ook als het gemotoriseerd verkeer in de toekomst mogelijk toeneemt. Inmiddels is een project 
gestart om het autoverkeer te bufferen aan de noordkant van de Waalbrug, aangezien de busbaan 
op de Waalbrug (stad in) gaat verdwijnen na de renovatie. Dit moet leiden tot meer ‘ruimte’ en 
goede doorstroming voor de bus. 
 
Verder is met Breng besproken in hoeverre zij mogelijkheden zien buslijnen via de Oversteek te 
laten rijden in plaats van via de Waalbrug, om zo het aantal bussen op de singels te beperken. 
Gegeven het huidige lijnennet komen eventueel de lijnen 14 en 331 daarvoor in aanmerking (Lijn 3 
wordt in principe opgeheven per december 2017). Voor Breng heeft dit niet de voorkeur, omdat de 
huidige lijnvoering via de Waalbrug juist een goede bediening biedt van zowel de binnenstad als het 
station. Indien vanuit verkeersafwikkeling noodzakelijk is Breng bereid te kijken welke lijnen er van 
de Singels af zouden moeten/kunnen, maar Breng wil niet op voorhand iets doen wat niets toevoegt 
dat wellicht niet noodzakelijk is. 
 
De provincie Gelderland is op de hoogte van de discussie inzake de route Burchtstraat. De provincie 
heeft geen problemen met een andere route richting het station, maar vindt wel dat (welke 
oplossing ook gekozen wordt) vanaf de halte een duidelijke zichtrelatie met het kernwinkelgebied 
vormgegeven moet worden. Een route over de Singels past in de OV-visie van de provincie. De rijtijd 
van de nieuwe route mag niet langer zijn dan de huidige rijtijd en de betrouwbaarheid van de 
dienstregeling moet zwaar worden meegewogen. Een nieuwe oplossing mag niet leiden tot extra 
exploitatiekosten. Gelet op de opbrengstverantwoordelijkheid van Breng hecht de provincie grote 
waarde aan de mening van Breng. Voorwaarde voor de routewijziging is de volgordelijkheid der 
zaken. Alle infrastructuur op de nieuwe routes moet op orde zijn voor er van een routewijziging 
sprake kan zijn.  
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3. Kwaliteit van de beschikbare routes 

In de huidige situatie kent Nijmegen drie serieuze alternatieve routes voor het OV zoals we dat nu 
kennen (huidig materieel; grote bussen). Dit zijn: 
1. Singels (route Nassausingel – Keizer Karelplein – Oranjesingel – Sint Canissiussingel). 
2. Waalkade (route Kronerburgersingel – Joris Ivensplein – Veemarkt – Waalkade – Voerweg – 

Kelfkensbos –Sint Jorisstraat). 
3. Hertogstraat en Singels (route Nassausingel – Keizer Karelplein – Oranjesingel – Hertogstraat – 

Kelfkensbos – Sint Jorisstraat). 
 

 
3.1 Reistijd en betrouwbaarheid van de routes 
 
In de figuur 3.1 zijn de huidige (werkelijk gemeten) rijtijden weergegeven voor de drie alternatieve 
routes. Daarnaast is de betrouwbaarheid van enkele relevante buslijnen via de betreffende routes 
weergegeven in figuur 3.2. In deze figuur is de gemiddelde rijtijd weergeven met het bolletje, en is 
de spreiding weergeven met een verticale lijn (in de vorm van het 15e en het 85e percentiel van de 
rijtijd). De spreiding in rijtijd is een indicator van betrouwbaarheid. In de volgende paragrafen 
worden de drie routes beschreven en wordt terugverwezen naar de figuren.  
 

 
 
Figuur 3.1: Rijtijd (huidige situatie) van Traianusplein naar station Nijmegen via verschillende routes 
  door de binnenstad. Bron: NDOV-data november 2016 
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Figuur 3.2: Spreiding van rijtijd (huidige situatie) van enkele lijnen door de binnenstad van Nijmegen, 
 vergelijking tussen de route op dinsdag t/m vrijdag (via Burchtstraat) en de route op 
 maandag (via Singels of Waalkade). Bron: NDOV-data november 2016 
 
 
3.2 Route via Singels 
 
De route via de Singels wordt in de huidige situatie door het OV gereden op zaterdag tot en met de 
maandag. Uit de analyse van de reistijden blijkt de route een rijtijd te kennen van een kleine 6 
minuten. Dit is iets sneller dan de bestaande route via de Burchtstraat. De route via de Singels kent 
daarbij ook een vergelijkbare betrouwbaarheid (zie figuur 3.2).  
 
De route via de Singels kent sinds de openstelling van de Oversteek een betere 
verkeersdoorstroming en is minder kwetsbaar voor verstoringen. Het aantal motorvoertuigen op de 
Oranjesingel is tussen 2013 en 2016 gedaald met 20%. In 2013 reden bijna 50.000 motorvoertuigen 
over de Singels. In 2016 waarbij de Oversteek in gebruik is, is de verkeersdruk afgenomen naar 
ongeveer 40.000 motorvoertuigen. Dit is ook in lijn met het beleid van Nijmegen om het 
autoverkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn, zoveel mogelijk te geleiden via de S100 (De 
Oversteek-Energieweg-Neerbosscheweg, zie figuur 3.3). De stad binnen de S100-ring biedt daarmee 
meer ruimte aan fietsers en OV. Deze filosofie wordt komende jaren verder versterkt.  
 
Nog voor het grootschalige onderhoud van de Waalbrug (periode 2018-2019) worden de 
verkeerslichten op de Singels vernieuwd. De nieuwe verkeerslichten zorgen voor een soepele 
verkeersafwikkeling. Niet alleen voor het overstekend (voetgangers- en fiets-)verkeer tussen stad 
en binnenstad, maar ook voor het OV over de Singels. Na de renovatie gaat het OV op de Waalbrug 
met het autoverkeer meerijden. Nijmegen investeert in slimme verkeerslichten. In combinatie met 
de begrenzing van het autoverkeer op de Waalbrug en de Singels zijn dit randvoorwaarden om het 
OV een goede en betrouwbare dienstregeling te geven.  
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Figuur 3.3: Verkeersroutes voor Waalkruisend verkeer: de Oversteek als alternatief voor de Waalbrug  
 
 
3.3 Route via Waalkade 
 
De route via de Waalkade wordt zowel tijdens de reguliere dienstregeling (dinsdag tot en met 
vrijdag) als tijdens de marktdagen (zaterdag tot en met maandag) gereden. Alhoewel de route in 
afstand langer is dan de huidige route via de Burchtstraat, kent deze een vergelijkbare gemiddelde 
rijtijd. Ook de betrouwbaarheid van deze route scoort goed: even goed als de route Burchtstraat. De 
route kent voor het OV nauwelijks verstoring door autoverkeer. Dat wordt in de komende periode 
mogelijk nog beter door de plannen van de Leven(de) Waalkade waarin het oostelijke deel van de 
Waalkade tussen de Grotestraat en de Veerpoorttrappen autovrij wordt gemaakt voor doorgaand 
verkeer. Binnen het project levende Waalkade worden nu een tweetal scenario’s uitgewerkt voor de 
vergroening van de Waalkade. Eén met bussen over de Waalkade en één zonder bussen over de 
Waalkade. Hangende het besluit op onderhavig onderzoek OV, zal er een DO en uitvoeringsontwerp 
uitgewerkt worden voor het project Levende Waalkade. Eind 2018 moet de inrichting Waalkade zijn 
afgerond. 
 
 
3.4 Route via Hertogstraat en Singels 
 
In de huidige situatie rijdt één stadsbus (lijn 8) vanaf de Burchtstraat via de Hertogstraat. Deze kruist 
de Singels om verder richting Nijmegen Oost te rijden (via de Daalseweg). De Hertogstraat kan een 
alternatief bieden voor de bussen door de Burchtstraat. Daarbij is de route voor het OV voor een 
groot deel gelijk aan de route via de Singels. Belangrijk verschil is dat het OV de Singels verlaat via 
de Van der Brugghenstraat en over de Hertogstraat de halte Valkhof aandoet. Via het Kelkensbos en 
de Sint Jorisstraat rijdt het OV weer richting het Keizer Traianusplein. Een dergelijke route via de 
Hertogstraat is een alternatief dat op dit moment niet wordt gereden door het OV. De reistijd voor 
een dergelijke route is afgeleid uit de rijtijd van de route via de Singels. De afstand is ongeveer 
400m langer en er worden twee extra afslaande bewegingen gemaakt om de Singels af en weer op 
te komen. De rijtijd is naar verwachting ongeveer 2 minuten langer dan de route via de Singels en 
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dus ongeveer 1 minuut langer dan de route via de Burchtstraat. De betrouwbaarheid is naar 
verwachting minder groot door de extra afslaande bewegingen en door parkeerbewegingen/ 
langsparkeren in de Hertogstraat. Daarbij speelt dat de in de plannen ‘autoluwe binnenstad’ de 
Hertogstraat wordt heringericht om meer ruimte te geven voor terrassen, consumenten, voetgangers 
en de fietsers. De Hertogstraat zal met een verkeersbesluit medio najaar 2017 tot 30 km/uur worden 
besloten. Het opnieuw inrichten van de Hertogstraat zal pas later plaatsvinden om 
kapitaalsvernietiging te voorkomen (het asfalt is net vernieuwd), en vanwege de raakvlakken met 
Valkhofkwartier en het onderhavige OV onderzoek. In overleg met ondernemers en bewoners 
Hertogstraat zullen mogelijk wel eind 2017 begin 2018 beperkte verkeer remmende 
maatregelen/herinrichting worden getroffen. Hiervoor zijn gelden in de zomernota 2017 vastgesteld 
à € 100.000,-.  
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4. Haltes in de binnenstad 

4.1 Haltespreiding in de binnenstad 
 
Rondom de Nijmeegse binnenstad liggen diverse haltes, zodat de bezoeker gemakkelijk de 
binnenstad kan bereiken met het OV. Haltes voor de bezoekers (winkelen, horeca, cultuur), 
bewoners (binnenstadbewoners, zowel boven als benedenstad) en werknemers (MKB en 
dienstverlening). Een overzicht van de bestaande haltes is gegeven in figuur 4.1.  
 

 
 
Figuur 4.1: Haltelocaties in de binnenstad 
 
 
4.2 In- en uitstappers in beeld 
 
In de huidige situatie is Plein ’44 de halte met de meeste in- en uitstappers (zie figuur 4.2). In totaal 
maken dagelijks circa 4.500 busreizigers gebruik van deze halte. Vooral de ligging nabij het 
kernwinkelgebied maakt Plein ’44 een handige halte. Daarnaast wordt de halte gebruikt als 
overstaphalte. Ook de halte Smetiusstraat heeft een functie voor de westelijke helft van de 
binnenstad. De haltes in de Burchtstraat en bij Valkhof hebben een belangrijke functie voor de 
oostelijke kant van de binnenstad. Tijdens marktdagen wordt de oostelijke helft van de binnenstad 
bediend door halte St. Canisiussingel. De westelijke helft van de binnenstad wordt dan bediend 
vanuit halte Nassausingel.  
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Figuur 4.2: Gemiddelde van aantal instappers en aantal uitstappers per etmaal op gemiddelde   
   werkdagen (afgerond op 50-tallen). Bron: OV-chipkaartdata Breng, februari 2017. Cijfers 
  voor de haltes Nassausingel en St. Canisiussingel zijn gemeten op maandag (bij markt) 
 
 
Naast de aantallen reizigers is ook gekeken naar het type reizigers dat gebruik maakt van de 
binnenstadshaltes. Daarvoor maken we gebruik van kaartsoortgegevens van Breng.  
De in- en uitstappers op de binnenstadshaltes maken gebruik van de kaartsoorten zoals aangegeven 
in tabel 4.1.  
 
doelgroep aandeel

studenten 36%

kind / jeugd 2%

breng Vrij volwassen 5%

65+ 20%

reizen op saldo (voltarief) 34%

overige kaartsoorten 3%

 
Tabel 4.1: Aandeel binnenstadsreizigers per kaartsoort. Bron: OV-chipkaartdata Breng, februari 2017 
 
 
Opvallend is het grote aantal studenten. Uit verdere detaillering van de 65+ reizigers blijkt dat een 
groot deel (circa 3/4) van de 65+ reizigers met het gratis OV-product van de gemeente Nijmegen 
reist. De overige 65+ reizigers reizen met reguliere 65+ korting of met Breng Vrij 65+. Van de 
reizigers op saldo (voltarief) en de overige kaartsoorten zijn geen leeftijden bekend maar de 
verwachting is dat dit vooral reizigers zijn met een leeftijd van tussen de 18 en 65 jaar, aangezien er 
voor andere leeftijden specifieke kortingen bestaan. 
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4.3 Consequenties van de varianten voor haltedekking 
 
Met de bus uit de Burchtstraat is er behoefte aan een goede ontsluiting van de oostzijde van de 
binnenstad. De halte Valkhof heeft hiervoor een goede ligging. Met een halte-bereik van 400 meter 
dekken de beide centrale binnenstadshaltes Plein ’44 en Valkhof een groot deel van de binnenstad 
(zie figuur 4.3). Een deel van de benedenstad valt buiten het bereik van deze centrale 
binnenstadshaltes. Het invloedsgebied is hierbij gecorrigeerd vanwege het hoogteverschil (de cirkels 
in onderstaand kaartbeeld zijn niet helemaal rond). Om ook de gehele benedenstad met het regulier 
OV goed te kunnen bedienen zijn haltes in dit deel van de binnenstad nodig.  
 

 
 
Figuur 4.3: Loopafstand van 400 meter vanaf de binnenstadshaltes Valkhof en Plein ’44 
 
 
In de routevariant via de Singels kan de loopafstand verkort worden door een extra halte op de St. 
Canisiussingel aan te leggen ter hoogte van de Van Schevichavenstraat. Dan moet wel goed worden 
gekeken naar de inpassingsmogelijkheden en de oversteek van voetgangers over de St. 
Canisiussingel. Deze halte kan een deel van het dekkingsgebied van halte Valkhof overnemen indien 
die halte minder of niet meer gebruikt wordt (zie figuur 4.4). Indien halte Valkhof vervalt (variant 2A) 
is de haltedekking zoals weergegeven in figuur 4.5. In dat geval valt een deel van het 
kernwinkelgebied buiten het invloedsgebied van 400m van de Singelhaltes. De functie van de 
eventuele nieuwe halte aan de kop van de Van Schevichavenstraat is in deze variant belangrijker 
dan in de varianten 1 en 2.  
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Figuur 4.4: Loopafstand van 400 meter vanaf een eventuele nieuwe halte aan de kop van de Van 
  Schevichavenstraat in varianten 1 en 2 
 
 

 
 
Figuur 4.5: Loopafstand van 400 meter vanaf bushaltes op de Singels in variant 2A 
 
 
4.4 Aanvullend vervoer 
 
In het onderzoek is een aantal varianten voor aanvullend OV bekeken: twee uitgebreide routes door 
de binnenstad (zie figuur 4.6) en een losse pendeldienst tussen het station en Plein ‘44. Meer 
hierover in bijlage C. 
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Figuur 4.6: Varianten voor aanvullend OV: ringlijn (links) en keren op Waalkade en Eiermarkt (rechts) 
 
 
Er is een aantal redenen om aan te nemen dat een aanvullend systeem (alle varianten) een beperkt 
gebruik zal hebben, waarbij de kosten en opbrengsten niet in verhouding staan: 
■ Het gebruik van het aanvullende systeem staat of valt met de beschikbaarheid op het moment 

dat de reiziger uit de reguliere bus stapt. Als men moet wachten zal lopen sneller zijn. 
■ De instappers op de binnenstadhalten zijn voor een groot deel (78%) mensen tussen de 18 en 65 

jaar. Deze mensen zullen vermoedelijk grotendeels fit zijn.  
■ Van het overige deel, 22%, zal ook een groot deel in staat zijn om de langere loopstand toe te 

voegen aan het binnenstadsbezoek, zeker als dit winkelen is.  
■ Voor de minder valide reizigers is er een alternatief in de vorm van Breng Flex of het WMO 

systeem. Het toevoegen van een virtuele Breng Flex halte is mogelijk (met name relevant indien 
er geen bussen meer via de Waalkade rijden), bijvoorbeeld bij de Stadswinkel, bij Valkhof en op 
verschillende locaties op Waalkade. 

■ Het geringe aantal reizigers dat als gevolg van de langere loopafstand kiest voor een andere 
vervoerwijze zal grotendeels kiezen voor de fiets en niet voor een aanvullend OV-systeem. 

■ Een professioneel aanvullend vervoerssysteem heeft jaarlijks relatief hoge exploitatiekosten (0,6 
– 1,2 mln. euro). Dit is nog exclusief investeringskosten. 

 
Ervaringen elders in het land laten zien dat er kansen zijn voor kleinschalige marktinitiatieven bij een 
ontwikkeling naar minder bussen in de binnenstad. Die ontstaan op het moment dat 
mensen/ondernemers kansen zien en er energie aanwezig is. Vaak gecombineerd met een 
toeristische functie of als extra service richting het winkelend publiek. Voorbeeld hiervan is de 
fietstaxi in Zwolle: een commercieel initiatief zonder subsidie.  
 
 
4.5 Schouw haltelocaties op de Singels 
 
In een schouw zijn twee bestaande haltes (St. Canisiussingel en Nassausingel) en een mogelijke 
locatie voor een nieuwe halte (op de kop van de Van Schevichavenstraat) op de Singels beoordeeld. 
De schouw is uitgevoerd door een psycholoog en een stedenbouwkundige, vanuit het perspectief 
van de reiziger. Het verslag van deze schouw is in zijn geheel opgenomen in bijlage D. Er is gekeken 
op welke wijze de looproutes tussen de haltes en de binnenstad geoptimaliseerd kunnen worden. 
Reizigers moeten niet het gevoel hebben dat ze buiten het centrum uitstappen: de route moet 
aantrekkelijk, comfortabel en veilig zijn. De belangrijkste observaties zijn: 
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■ Aantrekkelijkheid. De haltes zijn uitgerust met een standaard abri en zijn daarmee niet erg 
aantrekkelijk. Op de Nassausingel heeft een halte zelfs geen abri. De eventuele nieuwe halte bij 
de Van Schevichavenstraat zou wel aantrekkelijk zijn, door de bomenrij in deze straat en op de 
Oranjesingel. De haltes op de St. Canisiussingel hebben een aantrekkelijke ligging door de 
bomenrij op de Singels en het kunstwerk van het Traianusplein. 

■ Comfort. De halte Nassausingel en de eventuele nieuwe halte bij de Van Schevichavenstraat 
liggen dicht bij het centrum. De halte St. Canisiussingel is iets verder weg gelegen van het 
centrum. Vanuit de meeste haltes moet een drukke straat of ventweg worden overgestoken om 
het centrum te bereiken. Daarbij heeft de halte op de Nassausingel aan de kant van de 
schouwburg een erg kleine opstelruimte om voor het verkeerslicht te kunnen wachten.  

■ Veiligheid. De haltes liggen dicht bij het centrum en de omgeving is per definitie druk met 
verkeer. Vooral de halte op de Nassausingel bij de schouwburg behoeft in de huidige situatie 
aandacht, omdat het fietspad hier vlak achter loopt en er weinig opstelruimte is voor 
uitstappende busreizigers. 

■ Vindbaarheid. Voor alle drie locaties geldt dat de vindbaarheid te wensen over laat. Reizigers die 
uitstappen, zien niet direct waar het centrum ligt. Met name vanaf de halte op de St. 
Canisiussingel is dit een probleem, omdat een groot verkeersplein en zicht op het park de 
zichtbaarheid van het centrum verhinderen. 

 
Voor alle drie de haltes op de Singels geldt dat bij permanent gebruik van deze haltes het 
noodzakelijk is de haltes aantrekkelijker, comfortabeler en veiliger in te richten. Bovendien dient de 
vindbaarheid te worden verbeterd door duidelijkere looproutes. 
 
 
4.6 Stakeholders aan het woord 
 
In de onderzoeksperiode hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met een brede groep 
stakeholders. Inwoners, ondernemers, belangengroepen waren vertegenwoordigd1. Een uitgebreid 
verslag is te vinden in bijlage A. 
 
Aantal bushaltes in de binnenstad 
De stakeholders zijn blij met de ontwikkeling om de grote bus uit de Burchtstraat te weren. 
Bushaltes aan de randen van de binnenstad zijn naar hun mening een adequaat alternatief. Ook in 
andere steden wordt dit gedaan. De gewenste loopafstand voor een binnenstadshalte is ongeveer 
400 meter. Tijdens de eerste stakeholdersavond zijn de invloedsgebieden van de bushaltes plein ’44 
en Valkhof getoond aan de stakeholders. De stakeholders konden deze loopafstanden beamen, 
bijvoorbeeld dat de bewoners van de binnenstad gewend zijn om te lopen naar het station, of naar 
het kernwinkelgebied.  
 
Ligging van de haltes & routes 
De meningen van de stakeholders over bushalte Valkhof zijn verdeeld. Wat betreft de ligging ten 
opzichte van het kernwinkelgebied is het een goede bushalte. Desalniettemin is de route die de bus 
vervolgens naar het station rijdt hinderlijk (de route via de Hertogstraat of via de Waalkade). Voor de 
stakeholders zijn beide routes niet wenselijk. De Hertogstraat loopt momenteel in de weekenden al 
vast met verkeer, laat staan als er nog meer bussen gaan rijden. Voor de Waalkade zijn plannen om 
de kade te vergroenen. Bij die inrichting is een bus niet gepast, het gaat ten koste van de veiligheid 
en de beleving van een groene Waalkade.  
 

                                                            
1  Ondernemers Hertogstraat, ondernemersvereniging Waalkade, Connexxion, ROCOV Gelderland, Bewoners-
 platform binnenstad, Huis voor de Binnenstad, Stichting grote markt, Vereniging centrumondernemers 
 Nijmegen, Provincie Gelderland, Bewoner/ondernemer benedenstad. 
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De stakeholders kunnen zich voorstellen dat als bushalte Valkhof (en haltes Waalkade en 
Hertogplein) wegvalt er een binnenstadshalte aan de Singels wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld bij het 
Traianusplein of St. Canisiussingel. Er zijn kansen voor een haltelocatie op het Traianusplein in relatie 
tot de ontwikkelingen rond het Hunnerpark. Als voorwaarde hiervoor geven de stakeholders mee, 
dat de binnenstad naar de bushalte toe gebracht moet worden. Bij het uitstappen aan de rand van 
de binnenstad worden de reizigers naar het kernwinkelgebied toe getrokken. De looproute is 
herkenbaar en aantrekkelijk. De halte-inrichting is zeer belangrijk: indien hier niet in geïnvesteerd 
wordt, dient bushalte Valkhof behouden te worden.  
 
Aanvullend vervoer 
Aanvullend vervoer is wat betreft de stakeholders niet noodzakelijk, het reguliere OV voedt de 
binnenstad voldoende. De voorkeur gaat uit naar goed, duidelijk en consequent regulier OV. 
Bovendien biedt de vervoerder Breng momenteel BrengFlex aan, flexibel en vraag gestuurd OV. 
Reizigers kunnen zich laten afzetten op (virtuele) bushaltes. De stakeholders kunnen zich indenken 
dat er bushaltes voor BrengFlex aan de randen van het voetgangersgebied van de binnenstad zijn, 
bijvoorbeeld bij de stadswinkel en de Waalkade. Als er al aanvullend vervoer zou komen dan 
volgens de stakeholders niet door de Burchtstraat. 
 
 
4.7 (Nieuwe) haltes langs de Singels 
 
Capaciteit van de haltes langs de Singel 
In beide varianten neemt het aantal buslijnen en dus ook het aantal halteringen van bussen langs de 
Singels toe. Dit stelt eisen aan de capaciteit van de haltes: het aantal bussen dat tegelijk kan 
halteren op een halte. De capaciteit van de haltes is afhankelijk van het aantal lijnen dat er stopt. Op 
basis van ervaring stellen we dat opstelruimte voor twee bussen nodig is voor de haltes langs de 
Singels bij een 26 (variant 1) tot 40 (varianten 2 en 2A) bussen per uur. Bij nieuwe haltes gaan we 
dan ook uit van een benodigde opstelruimte voor minimaal twee bussen. Bestaande haltes zullen 
zodanig aangepast moeten worden dat er opstelruimte is voor minimaal twee bussen. 
 
Oostflank van de binnenstad 
Voor de oostflank biedt zowel een (nieuwe) halte aan de Kop van de Van Schevichavenstraat als een 
(bestaande) halte aan de St. Canisiussingel een alternatief. Wij adviseren in te zetten op een nieuwe 
halte aan de Kop van de Van Schevichavenstraat. Deze halte ligt centraler ten opzichte van het 
kernwinkelgebied en de meeste bestemmingen in de binnenstad. Daarnaast geldt dat meer 
vanzelfsprekend een aantrekkelijke looproute richting het centrum wordt gevonden, door de 
bomenrij en het zicht op de winkels in de Ziekerstraat (zie figuur 4.7). De halte aan de buitenzijde 
van de Singels is mooi te combineren met de looproute tussen de parkeerlocatie Wedren en de 
binnenstad. De vindbaarheid kan eventueel vergroot worden door de centrumbestrating naar de 
Singels door te trekken of in de bestrating de looprichting aan te geven. Vergroenen van de haltes 
maakt deze extra aantrekkelijk. 
 
De halte St. Canisiussingel kent een minder gunstige ligging. In de beleving is de binnenstad ver 
weg, omdat deze niet zichtbaar is. Dat geldt vooral voor de halte aan de zuidzijde, wat aandoet als 
een woonomgeving. De looproute naar het centrum is niet direct zichtbaar en de wachtplek van de 
halte is niet aantrekkelijk. Dit kan worden verbeterd door de centrumbestrating door te trekken 
richting de singel, de looprichting in de bestrating aan te duiden en de haltes te vergroenen.  
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Figuur 4.7: Looproutes vanuit de haltes op de Singels: Nassausingel, kop van Van Schevichavenstraat, 
  St. Canisiussingel en Traianusplein 
 
 
Bij realisatie van de halte Van Schevichavenstraat is het mogelijk de halte St. Canisiussingel te laten 
vervallen. De uitwerking van een nieuwe halte bij de Van Schevichavenstraat heeft vanuit OV-
perspectief een grote voorkeur. Duidelijk is wel dat een inpassing van een halte op deze plek de 
nodige uitdagingen kent. Wij raden aan om te verkennen of een dergelijke halte daadwerkelijk 
ruimtelijk inpasbaar is. Verkeerskundig is een halte hier haalbaar. Indien deze halte niet haalbaar 
blijkt is de St. Canisiussingel ook als binnenstadshalte in te richten, maar dit vergt dan extra 
inspanning.  
 
Naast de St. Canisiussingel zijn gedurende het proces nog twee mogelijke haltelocaties in beeld 
gekomen voor de oostflank van de binnenstad: een halte op het Traianusplein of een halte op beide 
ventwegen van de Oranjesingel, tussen de Hertogstraat en de Prins-Hendrikstraat. Door de 
gemeente Nijmegen zijn parallel aan dit onderzoek de voor- en nadelen van deze haltelocaties 
geïnventariseerd in de memo ‘Voor- en nadelen bushalten singels’. 
 
Westflank van de binnenstad 
Voor de westflank van de binnenstad is de huidige halte Nassausingel relatief eenvoudig geschikt te 
maken als gastvrije en aantrekkelijke halte. Het is daardoor niet nodig alternatieve haltelocaties aan 
de westflank van de binnenstad te overwegen. 
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5. Verbetering en toevoeging van varianten 

Het onderzoek is gestart met twee routevarianten door de binnenstad (zie figuur 5.1): 
■ Variant 1: bussen via de Singels en via de Waalkade. 
■ Variant 2: alle bussen via de Singels en ‘het hoedje’, de halte Valkhof.  
 

 
 

 
 
Figuur 5.1: OV-routes door de binnenstad van Nijmegen in variant 1 (boven) en variant 2 (onder) 
 
 
5.1 Uitwerking variant 1 
 
Een van de belangrijke aspecten die vanuit de deskundigheid en vanuit de stakeholders is genoemd, 
is dat een duidelijk OV-netwerk rondom de binnenstad van Nijmegen gewenst is. Die duidelijkheid 
kan voor een groot deel worden bepaald door routes te kiezen die alle dagen van de week kunnen 
blijven rijden en door een heldere scheiding van stadsroutes enerzijds en HOV- en streekroutes 
anderzijds. 
 
In variant 1 maken we een scheiding in de stadslijnen en HOV- en streeklijnen. 
De stadsbussen hebben een ontsluitende functie: OV-reizigers in de stadsbussen verwachten korte 
loopafstanden. Circa 1/3 van de reizigers in de stadsbus heeft een bestemming in het gebied binnen 
de Singels. De centrale binnenstadshaltes zijn Plein ’44 en Valkhof. Alle stadsbussen van en naar de 
Nijmeegse binnenstad doen minimaal één van deze centrale binnenstadshaltes aan. 
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Plein ’44 wordt aangedaan door de stadsbussen 1, 4, 5 en 85 (regio). Deze rijden vanaf station 
Nijmegen CS via de Tunnelweg en de Smetiusstraat-Bloemerstraat naar Plein ’44. Lijn 1 en 4 hebben 
hier hun eindhalte. 
 
Halte Valkhof wordt aangedaan door de stadsbussen 2, 3, 8 en 13 en 15 (zie figuur 5.2). De 
stadsbussen rijden vanaf Nijmegen CS via de Stieltjesstraat, Joris Ivensplein via de Waalkade en de 
Voerweg naar halte Valkhof. Via Kelfkensbos rijden de bussen 2, 3 en 13 en 15 verder naar het Keizer 
Traianusplein. Stadslijn 8 rijdt verder via de Hertogstraat naar Nijmegen Oost. 
Het HOV en de regio-bussen hebben een verbindende functie, waarbij grotere loopafstanden 
acceptabel zijn (zie figuur 5.3). Voor deze reizigers is snel en betrouwbaar naar het station van groter 
belang dan een halte in de directe nabijheid van het kernwinkelgebied. Het HOV en de regiobussen 
rijden via de Singels.  
 

 
 
Figuur 5.2: Lijnvoering van de stadslijnen variant 1 
 
 

 
 
Figuur 5.3: Voorstel lijnvoering van regionale en HOV-lijnen in Variant 1 
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5.2 Toevoeging variant 2A 
 
De bussen uit de Burchtstraat is geen op zichzelf staand project maar hangt samen met andere 
ontwikkelingen en wensen en bovendien is in het project nog de nodige informatie verzameld. Voor 
de toekomstige inrichting van de Waalkade is de aanwezigheid van wel of geen bussen mede 
bepalend. Het is onmiskenbaar dat wanneer er geen bussen (en ander verkeer) over de Waalkade 
rijden dit de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in het 
Valkhofkwartier zijn volop gaande. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor dit project. De 
Hertogstraat staat op de nominatie om ingericht te worden tot 30 km/h gebied. Dit kan strijdig zijn 
met veel bussen door de straat.  
 
Tot slot heeft de focusgroep, een zeer brede groep van inwoners, ondernemers en 
belanghebbenden, aangegeven sterke voorstander te zijn van alle bussen via de Singels (zonder de 
Hertogstraat) met een alternatieve halte op de St. Canisiussingel of bij het Traianusplein. 
In deze variant zal het OV langs de randen van de binnenstad rijden. Dit heeft positieve effecten en 
ontwikkelkansen voor de binnenstad zelf. Bijvoorbeeld op de Burchtstraat, Waalkade (vergroening), 
Bloemerstraat, Plein 1944, Hertogstraat en Sint Jorisstraat.  
 
Dit alternatief waarbij alle bussen via de Singels rijden, geen bussen via de Waalkade en geen 
bussen via de Hertogstraat of de halte Valkhof is feitelijk een variant op variant 2. Het is variant 2 
zonder ‘het hoedje’. Vanaf nu te noemen variant 2A:  
 
Variant 2A: Alle bussen (HOV, streek en stad) rijden via de Singels, op de Singels wordt een 
alternatieve halte gerealiseerd. Er rijden geen bussen via de Halte Valkhof of Hertogstraat of 
Waalkade. 
 
Aan dit alternatief, variant 2A is een aantal voorwaarden gebonden. Er gaan in deze variant meer 
bussen halteren op de Singels. Dat betekent dat daar meer ruimte voor nodig is. De voorkeur is ook 
in deze variant haltecapaciteit toe te voegen op de Nassausingel en op de Van Schevichavenstraat 
en / of de St. Canisiussingel. Een andere optie is om een nieuwe halte te realiseren op het 
Traianusplein. Een absolute voorwaarde van deze halte is dat de ruimtelijke inrichting (gekoppeld 
aan de ontwikkeling van het Valkhofkwartier) zodanig wordt vormgegeven dat de ‘binnenstad naar 
de halte wordt gebracht’: dat de reiziger het gevoel heeft in de binnenstad uit te stappen in plaats 
van erbuiten. 
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6. Effecten 

In het onderzoek zijn twee varianten, variant 1 en 2, geanalyseerd op de effecten op de 
doorstroming op de Singels en op effecten voor het aantal reizigers. Door de korte beschikbare tijd 
was het nodig de diverse onderzoeken naast elkaar te laten doorlopen. Variant 2A is in de loop van 
het proces ontwikkeld en sluit in feite geheel aan bij fase 2 van maatregel 1 geamendeerd 
raadsbesluit 8 maart 2017: Meer ruimte voor fietser, voetganger en consument in de binnenstad.  
 
Het effect van variant 2A is afgeleid van variant 2. Dus samengevat beschouwen we: 
■ Variant 1: route via Singels (HOV en streekbussen) en Waalkade (Stadsbussen) 
■ Variant 2: route via Singels en halte Valkhof (inclusief ‘het hoedje’) 
■ Variant 2A: route via Singels, zonder het hoedje. 
 
Cruciaal in de effectberekening voor met name de doorstroming is het aantal bussen op de 
verschillende routes. In tabel 6.1 is dat aantal voor de drie varianten plus de huidige situatie 
aangegeven. 
 
 

route 

huidig 

di-vr

huidig 

za-ma variant 1

 

variant 2 

 

variant 2A 

Oranjesingel 0 22 26 30 40 

Hoedje Valkhof-Singel (Hertogstraat / St. Jorisstraat) 0 0 0 10 0 

Waalkade 101)  182) 142) 0 0 

Bloemerstraat 53 23 23 23 23 
1) Allen vanaf St. Jorisstraat.  
2) Waarvan 4 vanaf Hertogstraat en overige vanaf St. Jorisstraat. 
 
Tabel 6.1: Maximaal aantal bussen (per uur per richting tijdens de avondspits) op de verschillende 
 routes voor elke variant 
 
 
6.1 Verkeersafwikkeling Singels 
 
In de praktijk blijkt dat tijdens de marktdagen met 22 bussen per uur per richting over de Singels 
geen doorstromingsproblemen ontstaan, ook niet in de spitsperioden (zie hoofdstuk 3). In de 
bestaande situatie zijn de drie routes ongeveer even lang. Op grond hiervan kunnen we stellen dat 
de zeer kleine toename naar 26 bussen (variant 1) geen problemen op gaat leveren.  
 
De toename naar 40 bussen per uur, in varianten 2 en 2A, is minder eenduidig. In vergelijking met 
de huidige situatie op marktdagen is er een toename van 18 bussen per uur. Op het eerste oog, en 
op het totaal aan motorvoertuigen, is dat een geringe toename. Gemiddeld passeert er om de 1,5 
minuut een bus, wat overeenkomt met gemiddeld 1 bus per cyclus. Het betekent echter wel een 
onrustiger verkeersbeeld. 
 
De vraag is dus of er in de toekomst ook geen doorstromingsproblemen optreden, zeker als er 
verschuiving plaatsvindt van bussen van de ene route naar de andere route. Om dit te bepalen is 
indicatief gerekend met behulp van een simulatiemodel. Deze indicatieve berekening is gedaan met 
behulp van VISSIM, waarin op autoniveau gesimuleerd kan worden. Hiermee hebben we gekeken 
naar de gevoeligheid van het verkeerssysteem voor de veranderingen in de varianten 1 en 2. In het 
model is de situatie die te verwachten is zo goed mogelijk gesimuleerd. Dat is nog niet helemaal 
mogelijk omdat nog niet alle gegevens en effecten van andere maatregelen (bijvoorbeeld de manier 
waarop de VRI’s zullen werken, de effecten van bufferen, aantrekkelijkheid Oversteek, autoverkeer 
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van de Waalkade af) goed bekend zijn en omdat er vanwege de beschikbare tijd gebruik gemaakt is 
van bestaande gegevens. 
 
Reistijden Singels 
Van beide onderzochte varianten 1 en 2 is nagegaan wat het relatieve effect is van het toelaten van 
extra bussen op de doorstroming van het autoverkeer. Daartoe zijn simulaties uitgevoerd van beide 
varianten en zijn deze vergeleken met de referentiesituatie zonder extra bussen op de Singels. 
 
De reistijd is bepaald voor het traject tussen de Nassausingel tot aan de Waalbrug in beide richtingen 
en voor beide spitsperiodes (zie bijlage B). Uit de simulatie blijkt dat ten opzicht van geen bussen 
over de singels (niet marktdagen) de reistijd voor de auto’s tijdens de avondspits in de richting van 
west naar oost met circa 10% toeneemt in variant 1. In variant 2 is de reistijdtoename in deze 
situatie circa 15%. In alle overige situaties (dus in de richting oost naar west, in de ochtendspits en 
buiten de spitsen) zijn de verschillen nihil. 
 
Uit een nadere analyse van de simulatieresultaten blijkt dat de vertraging optreedt op het eerste 
gedeelte van de Nassausingel tot en met het Keizer Karelplein. De bussen komende vanaf de 
Nassausingel maken vanaf dat punt een driekwartbeweging over het Keizer Karelplein. Ze komen 
daarbij vanaf de aan de rechterzijde gelegen busbaan op de Nassausingel op de buitenkant van het 
Keizer Karelplein aan. Vanwege deze positie van de bus op dit plein in combinatie met de relatief 
lange afstand die over het plein dient te worden afgelegd, treedt daardoor relatief veel verstoring op 
voor het autoverkeer; dat verkeer kan daarbij moeilijker uit- en invoegen op het Keizer Karelplein. 
De andere rijrichting doet dit probleem zich niet (ochtendspits) of nauwelijks (avondspits) voor 
omdat de bus hier een minder grote afstand over het Keizer Karelplein aflegt.  
 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het Keizer Karelplein een moeilijk te simuleren punt is. 
De complexiteit van dit plein is groot, waardoor er met name onzekerheid is over de restcapaciteit 
op het Keizer Karel plein. De toename van de reistijd is daardoor vermoedelijk aan de hoge kant.  
 
Het aantal bussen is in varianten 2 en 2A op het grootste deel van de Singels gelijk. Het aantal 
afslagbewegingen is minder in variant 2A, hetgeen gunstiger is voor de doorstroming. We 
beschouwen daarom de reistijdtoename in variant 2 als bovengrens voor de reistijdtoename in 
variant 2A. 
 
In variant 2 is de situatie gesimuleerd dat de bussen niet meer via de Waalkade rijden. In de 
simulatie is echter nog niet opgenomen dat de Waalkade niet meer toegankelijk is voor het 
autoverkeer. Dat betekent dat het effect hiervan op de Singels niet is meegenomen. Uit de 
gevoeligheidsanalyse (zie ook bijlage B) zien we dat het effect van een toe- of afname van het 
autoverkeer veel meer invloed heeft dan de toename van het aantal bussen. Dat betekent dat het 
effect van het autoverkeer dat van de Waalkade af gaat, en nu dus nog niet in de simulatie is 
opgenomen, wel eens groter kan zijn dan het effect van het hogere aantal bussen. In hoeverre dat 
effect opgevangen wordt door verbeterde VRI’s op de singels en bufferen op de waalbrug is op dit 
moment moeilijk te voorspellen.  
 
Mogelijke interventies 
Niet alle kruispunten op de singels zijn in de toekomstige situatie verzadigd (zie de parallel lopende 
studie Verkeerskundige analyse VRI's Singels en Graafseweg). Er is bij sommige kruisingen dus nog 
ruimte voor de bussen. Er zijn ook kruispunten die in de spits wel verzadigd zijn. Kijkend naar de 
impact van extra bussen op de Singels, gaat dit vele uren van de dag prima: buiten de spitsen zal de 
bus fatsoenlijk afgewikkeld kunnen worden. In de spitsen (ochtend en avond) zal op diverse locaties 
oververzadiging ontstaan. Door lokaal duidelijke keuzes te maken kan de busvertraging tot een 
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minimum worden beperkt. Uiteraard zal dit wel gevolgen hebben voor conflicterende auto’s en/of 
fietsers en voetgangers. Van oost naar west kan worden gebufferd voor de Waalbrug, zodat in het 
netwerk extra ruimte ontstaat, waardoor de extra busritten kunnen worden ingepast in het netwerk. 
Alleen van west naar oost is geen duidelijk doseerpunt aanwezig, hier zal dus vooral lokaal per 
kruispunt een duidelijke keuze gemaakt moeten worden, zodat ook hier de extra bussen 
gefaciliteerd kunnen worden. De hierboven beschreven verstoring van bussen op het autoverkeer op 
het Keizer Karelplein kan mogelijk verlicht worden door het aantal bussen vanaf de Nassausingel te 
doseren. 
 
Conclusie 
Op basis van analyse van de huidige situatie, een vergelijkende modelanalyse en mogelijke 
interventies kan geconcludeerd worden dat zowel in variant 1, 2 als 2A de toename van het 
busverkeer naar verwachting niet zal leiden tot problemen, omdat het bufferen, de verbeterde VRI’s 
en de beschikbaarheid van de Oversteek dit zullen opvangen. Aanbevolen wordt om het effect van 
de extra bussen in combinatie met de afsluiting van de Waalkade voor auto’s nader te onderzoeken. 
Dit is mogelijk zodra bekend is hoe de regelingen van de nieuwe VRI’s op de singels er uit gaan zien 
en draagt bij aan het verder optimaliseren van de regelingen. 
 
 
6.2 Reizigersaantallen 
 
In variant 1 verwachten we een afname van reizigers op de binnenstadshaltes van ongeveer 5%. Dit 
is gerekend buiten potentiële positieve effecten van het vergroten van de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad. Het effect op het aantal reizigers naar het station is zeer klein, maar valt naar 
verwachting positief uit door de iets snellere route over de Singels ten opzichte van de route via de 
Burchtstraat. Naar verwachting zal grofweg driekwart van de reizigers over de burchtstraatroute 
uitwijken naar de haltes aan Singels en kiest het overige kwart voor de route Waalkade. Ook in 
variant 2 en in variant 2A verwachten we ook een afname van ongeveer 5% van het aantal reizigers. 
Dit aantal is steeds vergelijkbaar, omdat een betere bediening van de binnenstad ten koste gaat van 
de reistijd voor doorgaande reizigers en vice versie. Uit de berekeningen blijkt dat de afname van 
het aantal reizigers naar de binnenstadshaltes in variant 2A (door de grotere loopafstanden) 
ongeveer wordt gecompenseerd door een toename van het aantal reizigers naar het station 
(doordat het ‘hoedje’ niet gereden hoeft te worden). 
 
Bij een afname van het aantal reizigers denken we direct aan de gevolgen hiervan: 
■ Afname betekent minder reizigersopbrengsten. 
■ Reizigers zullen andere vervoerswijzen kiezen.  
De afname van het aantal reizigers is gering. Op het totaal van de opbrengsten zal het 
verwaarloosbaar zijn en gecompenseerd worden door een toename door efficiëntere en duidelijkere 
routes.  
 
Als reizigers gaan kiezen voor een andere vervoerwijze zal dit in veel gevallen de fiets zijn. Uit 
onderzoek blijkt dat busreizigers veelal geen auto tot hun beschikking hebben. Bovendien is eerder 
in deze rapportage aangegeven dat een groot deel van de reizigers student is. Het alternatief fiets 
ligt dan meer voor de hand. Het aantrekkelijker en leefbaarder worden van de binnenstad leidt naar 
verwachting juist weer tot het aantrekken van extra bezoekers, waaronder nieuwe busreizigers. 
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7. Het advies: een robuuste en (of) toekomstgerichte keuze 

Robuust 
In lijn met de ambities uit de visie voor de binnenstad geldt dat de reizigers met het openbaar 
verover (OV) overal op loopafstand haltes vinden en hoogfrequent, comfortabel en betrouwbaar 
kunnen reizen. De basis hiervoor dient op orde te zijn. Vanuit het OV geredeneerd, en dat is waar 
deze studie over gaat, voldoet variant 1 het beste aan de voorwaarden goed OV omdat: 
1. de loopafstanden naar het kernwinkelgebied beperkt zijn; 
2. het hele kernwinkelgebied bedient wordt door frequente buslijnen; 
3. met de aanvulling van het WMO vervoer, eventueel Breng Flex en de fiets als alternatief 

iedereen de binnenstad kan bereiken en dus voor 100% een alternatief wordt geboden voor 
het wegvallen van de bus uit de Burchtstraat; 

4. er sprake is van een duidelijk busnet dat alle dagen dezelfde routes rijdt; 
5. de doorstroming voldoende is op de OV-routes. 

 
Daarnaast biedt deze variant voldoende mogelijkheden bij calamiteiten, werkzaamheden of 
evenementen. Een nieuwe halte Van Schevichavenstraat is gewenst en heeft de voorkeur: kleine 
aanpassingen aan de looproute versterken daar het centrumgevoel. Een terugvaloptie is het 
verbeteren van de halte aan de St. Canisiussingel. 
 

 
 
Figuur 7.1: Samenvatting van het geadviseerde toekomstige OV netwerk in de binnenstad van   
  Nijmegen 
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En (of) toekomstgericht:  
De bussen uit de Burchtstraat is geen op zichzelf staand project maar hangt samen met andere 
ontwikkelingen: 
■ toekomstige inrichting van de Waalkade; 
■ ontwikkelingen in het Valkhofkwartier; 
■ ontwikkelingen in de Hertogstraat (waaronder herinrichting tot 30 km/h gebied); 
■ de focusgroep (een zeer brede groep van inwoners, ondernemers en belanghebbenden) heeft 

aangegeven sterke voorstander te zijn van alle bussen via de Singels (zonder de Hertogstraat) 
met een alternatieve halte bij het Traianusplein. 

 
In de variant (2A) gaat de bus in zekere zin verder uit de binnenstad. Vanuit het OV geredeneerd is 
dat niet wenselijk. De verschillen met variant 1 zijn echter niet dermate groot dat de belangen van 
verblijfskwaliteit in de stad kunnen prevaleren. Bovendien past het in fase 2 van de matrix uit het 
besluit van 8 maart 2017: Meer ruimte voor fietser voetganger en consument in de binnenstad. 
Het betekent wel dat het belang om de binnenstad naar de bus(halte) te halen groter wordt. Een 
belangrijke voorwaarde voor deze variant is dan ook: 
■ Vervangende centrumhaltes op de Singels met voldoende capaciteit. De voorkeur is ook in deze 

variant haltecapaciteit toe te voegen op de Nassausingel en de Van Schevichavenstraat en /of St. 
Canisiussingel.  

■ Een ander optie is om nieuwe halte te realiseren op het Traianusplein. Daarbij dient de ruimtelijke 
inrichting (gekoppeld aan de ontwikkeling van het Valkhofkwartier) zodanig te worden 
vormgegeven dat de ‘binnenstad naar de halte wordt gebracht’: dat de reiziger het gevoel heeft 
in de binnenstad uit te stappen in plaats van erbuiten. 

 

 
 
Figuur 7.2: Alternatief voor het geadviseerde toekomstige OV netwerk in de binnenstad van   
  Nijmegen 
 
 
Het effect van deze variant (2A) op reizigersaantallen is vergelijkbaar als in variant 1. Het effect op 
doorstroming op de Singels lijkt iets minder gunstig dan in variant 1. Omdat er in deze variant sprake 
is van meer bussen en veel externe ontwikkelingen is het aan te bevelen om op een later moment 
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de effecten op de verkeersdoorstroming te analyseren met een verkeerssimulatie. Dit kan op het 
moment dat er meer bekend is over de exacte regelingen van de VRI’s op de Singels.  
Ook in deze variant zien we voor alle reizigers een alternatief in de vorm van Breng Flex, WMO 
vervoer of de (eigen) fiets. Deze variant kent geen alternatief bij calamiteiten. Dit zal nog nader 
onderzoek vergen naar de noodzaak en mogelijkheden van tijdelijke alternatieve routes, indien de 
route via de Singels niet beschikbaar is. 
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B.1. Rijtijdanalyse huidige situatie 

 

Op basis van realisatiedata uit NDOV zijn de rijtijden van de huidige situatie geanalyseerd. Deze data 

bevat de daadwerkelijk gerealiseerde aankomst- en vertrektijden van alle busritten in Nederland. 

Alle lijnen die de binnenstad van Nijmegen aandoen zijn geanalyseerd voor de maand november 

2016. In tabel B.1 zijn de detailresultaten per lijn weergeven: de gemiddelde rijtijd en de 15, 50 en 85 

percentielwaarden van de rijtijd op de betreffende routes. De reguliere routes zijn gemeten op 

dinsdag tot en met vrijdag en de marktroutes zijn geanalyseerd op maandag. In het hoofdrapport 

zijn de waarden voor ochtendspits en avondspits gemiddeld om de betrouwbaarheid van de 

verschillende routes in kaart te brengen.  

 

Lijnnummers Van station naar halte Route via Gemiddeld 15 percentiel 50 percentiel 85 percentiel 

OS RD AS OS RD AS OS RD AS OS RD AS 

13 en 15 Veur Lent Markt Oranjesingel 8,5 7,5 8,3 7,1 6,5 7,4 8,0 7,4 8,2 9,4 8,7 9,0 

13 en 15 Veur Lent Regulier Burchtstraat 8,3 9,2 9,9 7,5 8,1 8,7 8,2 9,0 9,6 9,1 10,3 11,1 

300 en 331 Station Lent Markt Oranjesingel 8,8 8,3 8,7 7,7 7,1 7,7 8,7 8,2 8,7 10,0 9,6 9,8 

300 en 331 Station Lent Regulier Burchtstraat 9,3 9,7 10,5 8,2 8,6 9,1 9,2 9,7 10,3 10,3 10,8 11,8 

2 Valkhof Markt Waalkade 5,4 5,5 5,6 5,0 4,8 4,7 5,5 5,5 5,6 5,9 6,1 6,3 

2 Valkhof Regulier Burchtstraat 5,1 5,8 6,1 4,5 4,8 5,4 5,1 5,7 6,0 5,9 6,6 6,9 

3, 14, 33, 80, 82 Valkhof Regulier Waalkade 5,2 5,4 5,6 4,7 4,6 4,9 5,2 5,3 5,5 5,8 6,0 6,1 

 

Tabel B.1: rijtijden (in minuten) van de bussen in de binnenstad in de huidige situatie (bron: NDOV).  

 

 

B.2. Variantbeschrijving 

 

In de studie zijn twee varianten in detail doorgerekend, op aantal reizigers en op 

verkeersafwikkeling (effect op autoverkeer). In de variant 1 rijden de stadslijnen over de Waalkade 

en de regionale en HOV-lijnen over de Singels. In de variant 2 rijden alle lijnen over de Singels. De 
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regionale en HOV-lijnen rijden alleen over de Singels en de stadslijnen rijden een extra hoedje via 

Kelfkensbos en Hertogstraat, om de halte Valkhof te kunnen blijven bedienen. In variant 2A rijden 

alle bussen volledig via de Singels. In tabel B.2 is per lijn weergegeven welke route er wordt 

gereden in de huidige situatie (reguliere situatie en situatie tijdens marktdagen), in variant 1, variant 

2 en variant 2A. 

 

Lijn-

nummer 

Huidige route door 

binnenstad 

Route tijdens 

marktdagen 

Variant 1: Waalkade 

en Oranjesingel 

Variant 2: 

Oranjesingel en 

Hertogstraat  

Variant 2A: 

alleen 

Oranjesingel 

Type lijn 

1 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Stadslijn 

2 Burchtstraat Waalkade Waalkade Hertogstraat Oranjesingel Stadslijn 

3 Waalkade Waalkade Waalkade Hertogstraat Oranjesingel Stadslijn 

4 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Eindpunt plein ‘44 Stadslijn 

5 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Stadslijn 

8 Burchtstraat Waalkade Waalkade Oranjesingel Oranjesingel Stadslijn 

13 Burchtstraat Oranjesingel Waalkade Hertogstraat Oranjesingel Stadslijn 

14 Waalkade Waalkade Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Streeklijn 

15 Burchtstraat Oranjesingel Waalkade Hertogstraat Oranjesingel Stadslijn 

33 Waalkade Waalkade Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Streeklijn 

57 Burchtstraat Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Streeklijn 

58 Burchtstraat Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Streeklijn 

80 Waalkade Waalkade Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Streeklijn 

82 Waalkade Waalkade Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Streeklijn 

85 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Parkweg-plein ‘44 Streeklijn 

300 Burchtstraat Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel HOV 

331 Burchtstraat Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel Oranjesingel HOV 

 

Tabel B.2: routes van buslijnen door de binnenstad van Nijmegen.  

 

 

B.3. Effect op aantal reizigers 

 

Basisdata 

Voor de analyse is het gemiddelde aantal in- en uitstappers voor de centrumhaltes en centraal 

station gebruikt. Deze gegevens hebben de OV-chipkaart als bron. Dit zijn: 

■ Burchtstraat 

■ Centraal Station 
■ Hertogplein 
■ Hunnerpark 

■ Joris Ivensplein 
■ Nassausingel 
■ Plein 1944 

■ Sint Canisiussingel 
■ Smetiusstraat 

■ Valkhof 

■ Voerweg 
■ Waalkade 

Hierbij zijn op de halte Centraal stations alleen de check-ins richting het centrum en de check-outs 

vanuit de richting centrum gebruikt. De lijnen die bij bovenstaande haltes halteren, waarvan de 

chipkaart data is gebruikt zijn lijnen: 1 t/m 6, 8, 13, 14, 15, 33, 57, 80, 82, 85, 300 en 331. 
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Uitgangspunten voor de verandering in vervoerswaardes 

Veranderingen in de vervoerswaardes zijn bepaald aan de hand van de veranderde reistijd op de lijn. 

Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

■ Gedrag reiziger 
- Reizigers blijven op dezelfde lijn en veranderen slechts van halte 

- 10% van de reizigers op de lijnen rijdt tussen CS en het centrum, de overige 90% heeft een 

relatie buiten het centrum/CS. Dit is gebaseerd op de gegevens van binnenstadshaltes van 

lijnen die eindigen op station Nijmegen: daarvan is bekend hoe de verdeling was van reizigers 

vanuit de binnenstad over de richtingen station en de andere richting.  

■ Rij-/looptijd 
- De rijtijd over de routes Burchtstraat en Waalkade zijn identiek tussen Waalbrug en Centraal 

Station, een directe route over de Oranjesingel is 1 minuut korter en een route over de 

Oranjesingel via Valkhof is 1 minuut langzamer. 

- Bij het verleggen van de route van een lijn is per vervallen halte gekeken wat de looptijd is 

naar de meest dichtbij gelegen halte op de nieuwe route. 2/3e van deze looptijd is toegevoegd 

aan de reistijd voor die lijn. 

- De gemiddelde rijtijd voor reizigers met een relatie buiten het centrum/CS is bepaald aan de 

hand van de rijtijd van het eindpunt van de lijn tot aan CS en de rijtijd langs het centrum (10 

minuten) 

���� =
�����	
���� − 10

2
+ 10 

■ Uitval 
- Uitval voor de reizigers van buiten het centrum is bepaald aan de hand van de procentuele 

verandering van de rijtijd van de lijn naar CS (het totaal van veranderde rijtijd + looptijd) met 

een aangenomen rijtijdselasticiteit van -0,5 

- Uitval van de reizigers tussen CS en binnenstad is bepaald aan de hand van het verschil aan 

reistijd naar Burchtstraat ten opzichte van de reistijd hiernaartoe als de bus naar Plein 1944 

wordt genomen en daarna doorgelopen wordt. Door deze veranderde reis wordt de reistijd 

ongeveer 1,5x zo lang. Met een elasticiteit van -0,5 betekent dit dat 25% van de pendelaars 

tussen CS en centrum uitvallen voor de lijnen die over de Burchtstraat gaan. Voor de overige 

lijnen is geen uitval aangenomen. 

 

Herverdeling reizigers 

De gewijzigde vervoerswaardes per lijn zijn vervolgens opnieuw verdeeld over de haltes op de 

nieuwe route, waarbij op basis van de afstanden naar de haltes op de nieuwe routes een inschatting 

is gemaakt van een herverdeling. Deze herverdeling is per lijn uitgevoerd. Ondanks dat de halte 

Burchtstraat de enige route is die vervalt, zijn er namelijk per lijn meer haltes die vervallen. De 

belangrijkste daarvan is plein ’44, waar in de varianten minder bussen halteren. De 

verdelingssleutels zijn te vinden in tabel B.3.



 

 

  Nieuwe route 

Vervallen halte Waalkade Oranjesingel Hertogstraat Lijn 8 - Waalkade 

Burchtstraat 0.75 Valkhof 0.6 Canisiussingel 1 Valkhof 0.7 Voerweg 

  0.25 Waalkade 0.4 Nassausingel     0.2 Waalkade 

              0.1 Hertogplein 

Plein 1944 0.8 Joris Ivensplein 0.6 Nassausingel 0.5 Valkhof 0.65 Joris Ivensplein 

  0.2 Waalkade 0.4 Canisiussingel 0.5 Nassausingel 0.2 Centraal Station 

              0.15 Waalkade 

Smetiusstraat 0.8 Joris Ivensplein 1 Nassausingel 1 Nassausingel 0.65 Joris Ivensplein 

  0.2 Centraal Station         0.2 Centraal Station 

              0.15 Waalkade 

Hunnerpark     1 Canisiussingel         

Valkhof     1 Canisiussingel         

Waalkade     0.5 Nassausingel 0.5 Nassausingel     

      0.5 Canisiussingel 0.5 Valkhof     

Jorens Ivensplein     0.8 Nassausingel 0.8 Nassausingel     

      0.2 Centraal Station 0.2 Centraal Station     

Tabel B.3: verdeling van reizigers over alternatieve opstaphaltes, afhankelijk van de 

oorspronkelijke gebruikte halte en de nieuwe route van de betreffende lijn. 

 

Resultaat 

In tabellen B.4 en B.5 is de verandering in reizigers te zien. Het valt op dat de 

verschillende varianten dicht bij elkaar liggen wat betreft totale veranderingen in 

reizigersaantallen, namelijk een uitval van rond de 2,5%. Een contra-intuïtieve 

waarneming is dat variant 1 meer reizigers naar CS heeft dan variant 3, terwijl in die 

variant de rijtijd naar CS langer is. Dit wordt veroorzaakt door de lijnen die van de route 

Oranjesingel naar de route Waalkade verplaatsen: Een deel van de in- en uitstappers op 

halte Nassausingel wordt herverdeeld naar de halte CS. Andersom gebeurt hetzelfde bij 

het verplaatsen van de route van Waalkade naar Oranjesingel: in- en uitstappers op Joris 

Ivensplein verplaatsen dan deels naar het station. 

  
Huidig Variant 1 Variant 2 Variant 2A 

Binnenstad 22.600 -1.100 -1.000 -1.000 

Station 18.300 200 -100 100 

Totaal 40.900 -900 -1.100 -900 

Tabel B.4: Absolute verschillen qua in- en uitstappers per variant ten opzichte van huidige 

situatie, gesplitst naar centrum en station 

 

Een ander beeld wat duidelijk naar voren komt is dat de voorziening voor 

centrumreizigers om via Valkhof naar de Oranjesingel te rijden in variant 2 niet lijkt op te 

wegen tegen de rijtijdwinst van 2 minuten van de lijnen richting het station in variant 2A.  

   
Huidig Variant 1 Variant 2 Variant 2A 

Binnenstad 22.600 -4.8% -4.6% -4.3% 

Station 18.300 0.9% -0.4% 0.3% 

Totaal 40.900 -2.3% -2.7% -2.2% 
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Tabel B.5: Relatieve verschillen qua in- en uitstappers per variant ten opzichte van 

huidige situatie, gesplitst naar centrum en station 

 

De belasting van de haltes op de Oranjesingel is aangegeven in tabel B.6. In variant 1 is 

de verwachting dat halte Canisiussingel de drukste halte wordt op de Singels, omdat de 

stadslijnen die via de Waalkade rijden de halte Nassausingel niet aandoen. In variant 2 is 

de verwachting dat halte Nassausingel juist het drukste wordt, omdat alle reizigers die 

aan de westkant van de binnenstad hun bestemming hebben van deze halte gebruik 

maken. Indien alle bussen volledig over de Singels rijden (variant 2A) worden beide 

haltes op de Singels ongeveer even druk: beide qua ordegrootte gelijk aan het huidige 

aantal in- en uitstappers op Plein ’44. In alle varianten is de verwachting dat indien een 

halte op de kop van de Van Schevichavenstraat wordt gerealiseerd, deze de drukste 

binnenstadshalte zal worden.  

  
Aantal toekomstige gebruikers haltes Singels 

 
Canisiussingel Nassausingel 

Huidig 1.900 1.500 

Variant 1 5.700 3.900 

Variant 2 met hoedje 5.700 7.100 

Variant 2A zonder hoedje 7.800 7.400 

 

Tabel B.6: Totalen in- en uitstappers op de haltes aan de flanken van het centrum, per 

variant 

 

 

B.4. Effect op doorstroming autoverkeer en langzaam verkeer 

 

Met behulp van het microsimulatiemodel VISSIM is zowel de huidige situatie als beide 

varianten beoordeeld op de doorstroming voor het autoverkeer. In deze bijlage zijn de 

achterliggende uitgangspunten en gedetailleerde resultaten beschreven. 

 

Uitgangspunten 

■ Verkeersintensiteiten 
- Voor het simulatiemodel is gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten uit het 

statisch verkeersmodel Nijmegen 2014, prognose 2017, situatie Waalbrug 2x1. Hierbij 

zijn zowel de ochtend- als de avondspits gesimuleerd. Er is nog geen rekening 

gehouden met het afsluiten van de Waalkade voor autoverkeer. Ook zijn de huidige 

regelingen opgenomen voor de VRI’s: dit zijn nog geen slimme VRI’s. 

■ Studiegebied 
- Het studiegebied is weergegeven in figuur B.1. Het studiegebied beslaat de Singels 
en de nabijgelegen kruispunten. 
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Figuur B.1: Studiegebied simulatiemodel 

 

Onderzochte varianten 

Vertrekpunt voor deze studie vormt de tijdelijke situatie tijdens renovatie van de 

Waalbrug, waarin de capaciteit op de brug is beperkt tot 2x1 rijstroken. Dat is de situatie 

ten opzichte waarvan de effecten van herroutering van de bussen zullen worden 

bepaald. Naast deze referentiesituatie 2017, zonder de routering van extra bussen over 

de Singels zijn twee routeringsvarianten van het busverkeer onderzocht. Zoals 

beschreven in paragraaf B.2, rijdt in variant 1 een deel van de bussen via de Singels. Het 

betreft de lijnen 14, 33, 57, 58, 80, 82, 300 en 331. In variant 2 rijden, naast de 

voornoemde lijnen, ook de lijnen 2, 3, 8, 13 en 15 via de Singels. In totaal zijn daarmee 

(inclusief de referentiesituatie) drie varianten onderzocht. In een gevoeligheidsanalyse 

worden de effecten bekeken van een mogelijke situatie waarin de intensiteiten na de 

renovatie weer toe zouden nemen. 

 

Beoordeling verkeersafwikkeling 

De verkeersafwikkeling op de Singels is beoordeeld door de reistijden te meten van het 

autoverkeer. In het model zijn verschillende trajecten opgenomen waar de reistijd is 

bepaald. Deze trajecten zijn weergegeven in figuur B.2. 
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Figuur B.2: Trajecten reistijdmetingen 

 

Resultaten 

Voor alle combinaties van varianten en spitsen zijn de reistijden bijgehouden gedurende 

de simulaties. De resultaten van de reistijdmetingen zijn weergegeven in figuur B.3 

(ochtendspits) en figuur B.4 (avondspits). 

 

 
Figuur B.3: Gemiddelde reistijd per variant per traject (ochtendspits) 
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Figuur B.4: Gemiddelde reistijd per variant per traject (avondspits) 

 

De gesommeerde reistijden per spits en rijrichting zijn weergegeven in figuur B.5. 

 

 
 

Figuur B.5: Gesommeerde reistijd per spits per rijrichting 

 

Gevoeligheidsanalyse 

Voor variant 2 is bepaald hoeveel ruimte op het netwerk beschikbaar is om extra verkeer 

af te kunnen wikkelen. Om de restcapaciteit te bepalen is de hoeveelheid verkeer in 

stappen van 5% verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat de reistijd over de Singels toeneemt. 

Indien de reistijd snel oploopt, is sprake van een zwaar- of overbelast netwerk. 

In figuur B.6 is de verandering van de reistijd over de Singels weergegeven bij 

verschillende groeipercentages. Hieruit blijkt dat de reistijd over de Singels met bijna 

20% toeneemt bij een groei van 5%. Bij een groei van 10% is de reistijdtoename 

ongeveer 40%. 
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Figuur B.6: Gevoeligheidsanalyse reistijden Singels, variant 2 

 

Een groei van 5% kan op de Singels nauwelijks verwerkt worden, waarmee 

geconcludeerd wordt dat de restcapaciteit maximaal 5% bedraagt.  

 

Groei in huidige situatie en variant 1 

Het groeipercentage van 5% is eveneens op de huidige situatie en variant 1 toegepast 

om te analyseren wat de effecten op de reistijden in deze varianten zijn. Uit de analyse 

blijkt dat de reistijdveranderingen vergelijkbaar zijn aan variant 2 (circa 20% toename). In 

figuur B.7 is de verandering per richting weergegeven. Het effect van de routering van de 

bussen is daarmee van kleinere invloed dan groei van het autoverkeer. 

 

 
 

Figuur B.7: Effect 5% groei op reistijden over de Singels 
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Naar aanleiding van het amendement “Breed onderzoek busvervoer binnenstad” is er 
gekeken naar mogelijke inzet van vervangend vervoer in de binnenstad met 
kleinschalige pendelbussen.  
 
Er is gekeken naar 3 varianten: 
■ Een variant met een cirkellijn rond het centrum: Doddendaal, Parkweg, Veemarkt, 

Waalkade, Grotestraat, Platenmakersstraat, Eiermarkt, Ridderstraat, Kelfkensbos, 
Hertogstraat, Klein Mariënburg, Tweede Walstraat, Eerste Walstraat, Bloemerstraat, 
Plein 1944. Als subvariant is het station toegevoegd aan deze route. Deze route is 
weergegeven in figuur C.1. 

■ Een variant waar de cirkellijn aan de noordkant van het centrum wordt geknipt en er 
gependeld wordt tussen Waalkade en Eiermarkt: Waalkade, Veemarkt, Parkweg, 
Doddendaal, Plein 1944, Bloemerstraat, Smetiusstraat, In de Betouwstraat, Van 
Welderenstraat, Van Broeckhuysenstraat, Hertogstraat, Kelfkensbos, Ridderstraat, 
Eiermarkt. Als subvariant is het station toegevoegd aan deze route. Deze route is 
weergegeven in figuur C.2. 

■ Een variant waarbij er hoogfrequent wordt gependeld tussen Centraal station en Plein 
‘44 
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figuur C.1 Cirkellijn 
 

 
 
figuur C.2 Eiermarkt - Waalkade - Eiermarkt 
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Kosteninschatting 
In tabel C.1 staan de resultaten van de kostenverkenning weergegeven. Enkele 
observaties op basis van de tabel: 
■ De investeringskosten van de busjes vallen relatief in het niet bij de jaarlijkse 

exploitatiekosten. 
■ Het kost 100.000 euro per jaar om CS als halte toe te voegen aan de cirkellijn en ruim 

300.000 euro bij de geknipte lijn. 
 
Variant Via Frequentie DRU per dag Kosten 

Overdag s Avonds   Exploitatie 

(per jaar)

Investering 

(eenmalig) 

Cirkellijn 

(linksom) 

Plein  4x p/u 2x p/u 20 € 660.000 € 160.000 

CS en Plein  4x p/u 2x p/u 23 € 770.000 € 160.000 

EM ‐ WK ‐ EM 

  

Plein  4x p/u 2x p/u 26 € 850.000 € 240.000 

CS en Plein  4x p/u 2x p/u 36 € 1.180.000 € 320.000 

CS ‐ Plein ‐ CS     10x p/u 4x p/u 24 € 790.000 € 240.000 

 
Tabel C.1: kenmerken van de varianten voor aanvullend OV, en bijbehorende 
exploitatiekosten en investeringskosten. 
 
Methode en kanttekeningen 
■ Voor de cirkellijn is in de berekening uitgegaan van exploitatie in één richting (tegen 

de klok in). Indien in beide richtingen geëxploiteerd zou worden, zouden de kosten 
grofweg verdubbelen.  

■ De DRU’s zijn bepaald aan de hand van de rijtijd en het totaal aantal ritten wat op een 
dag gemaakt wordt. 

■ Er is gerekend met een DRU tarief van 90 euro. Dit tarief ligt iets lager dan het tarief 
van een reguliere bus, maar niet veel lager, omdat het salaris van de chauffeur een 
groot deel van de kosten uitmaakt.  

■ De investeringskosten bestaan uit het aantal benodigde bussen voor de lijn gegeven 
de frequenties bij een geschatte prijs van 80.000 euro per bus. Uiteraard zou dit 
kunnen fluctueren afhankelijk van het type bussen waar uiteindelijk voor gekozen 
worden. 

■ Rijtijden zijn op basis van de route in Google maps, met kleine aanpassingen in de 
route zijn misschien nog betere resultaten te halen. Met name de extra reistijd van 
Eiermarkt -> Waalkade via CS is redelijk hoog doordat het stuk Smetiusstraat - Plein – 
CS in de tegengestelde richting een sneller is. Hierdoor zijn de extra kosten van een 
stop op CS bij de Eiermarkt – Waalkade route relatief hoger dan bij de linksom rijdende 
cirkellijn. 

■ Er is uitgegaan van een dagperiode van 8.00 tot 18.00 en een avondperiode van 18.00 
tot 23.00. 

 
Vervoerspotentie 
De vervoerspotentie bepalen we aan de hand van de zelfde uitgangspunten als in bijlage 
B ten aanzien van de vervoerswaardes op de lijnen over de Burchtstraat. We zijn ervan 
uitgegaan dat er geen uitval is voor centrumreizigers op de lijnen over de Oranjesingel 
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en Waalkade aangezien er op dezelfde routes lijnen blijven rijden. Tevens zijn we er van 
uitgegaan dat de centrumreizigers op de lijnen over de Burchtstraat 10% zijn van het 
totaal en dat van deze centrumreizigers 75% zich herverdeelt over de alternatieve OV-
routes en dat 25% uitvalt. We nemen aan dat deze 25% onze vervoerspotentie is voor 
een pendeldienst. De gemiddelde vervoerspotentie voor het vervangend vervoer is 
daarmee 260 reizigers per dag, dit is dus de maximaal verwachte vervoerswaarde. 
 
Conclusie 
Voor het aanvullend vervoer zijn 3 verschillende alternatieven bedacht en er is hiervoor 
een kosteninschatting gedaan op basis van een realistische verwachte lijnvoering. Alle 
alternatieven kunnen met 2 of 3 busjes worden gereden, behalve variant 2 via CS. Van de 
twee uitgebreidere varianten is de cirkellijn 2 tot 4 ton per jaar goedkoper om te 
exploiteren. Deze variant heeft echter het nadeel dat vervoer tegen de rijrichting in 
langer onderweg is en dat een deel van de route slecht geschikt is om over te rijden. 
 
De geknipte lijn Eiermarkt – Waalkade – Eiermarkt is qua bediening van de haltes het 
beste alternatief. De extra kosten voor het toevoegen van de halte CS zouden nog 
beperkt kunnen worden door aanpassingen in de route. 
 
De pendel CS – Plein ’44 – CS kan met een frequentie van 10x per uur rijden voor 
vergelijkbare kosten van de andere alternatieven, echter kunnen er vraagtekens worden 
gezet bij de functie van de lijn, omdat de lijn overlapt met gewone buslijnen. Daarnaast 
kan deze route niet gebruikt worden om het hoogteverschil tussen Waalkade en het 
centrum van de binnenstad te overbruggen. Het is daarom in eerste instantie belangrijk 
om de primaire functie van het aanvullend vervoer te bepalen: een snelle overbrugging 
van het stuk CS – centrum of een dienst voor mensen die niet in staat zijn binnen het 
centrum loopafstanden af te leggen. 
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Gemeente Nijmegen 

Schouw bushaltes 

De bus uit de Burchtstraat 

7 juni 2017 
NMG227/Mhl/XXXX 
 
 
 
Op woensdag 7 juni hebben Piet Otten (projectleider), Janet Doorduin (ruimtelijke 
ontwikkeling), Marco Aarsen (landschapsarchitect) en Lotte van den Munckhof 
(verkeerspsycholoog) 2 bestaande bushaltes en 1 mogelijke locatie voor een nieuwe 
bushalte geschouwd.  
Hierbij is gekeken op welke wijze de looproutes tussen de haltes en de binnenstad 
geoptimaliseerd kunnen worden. Reizigers moeten niet het gevoel hebben dat ze buiten 
het centrum uitstappen, maar de route moet gelijk aantrekkelijk, comfortabel en veilig 
zijn. Ook is het wenselijk dat het direct duidelijk is waar het centrum is, wanneer de 
bezoeker bij de bushalte uitstapt. Drie locaties komen in aanmerking voor de schouw: 
Nassausingel, Van Schevichanenstraat en Sint Canisiussingel.  
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Nassausingel 
Halte aan de zijde van de schouwburg 

 
■ Aantrekkelijkheid: de halte heeft een standaard Abri en ligt op een drukke 

verkeerslocatie.  
Advies: De halte zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door hier een ‘groene 
halte’ van te maken. Dit geldt eigenlijk voor alle centrumhaltes, dit zijn haltes die 
extra aandacht verdienen. Vergroening van de haltes draagt bij aan een positief 
imago van reizen met de bus en het zorgt ervoor dat de haltes goed opvallen in het 
stadsbeeld. 
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Let hierbij wel op de zichtbaarheid van fietsers die achter de halte langs fietsen richting 
de looppromenade en die niet goed zichtbaar zijn voor voetgangers die de Nassausingel 
oversteken bij de cafetaria. 
■ Comfort: de bushalte ligt dicht bij het centrum, maar heeft als nadeel dat het direct 

aan de drukke Nassausingel bij de voetgangersoversteekplaats ligt. Er is weinig ruimte 
tussen de Abri en de busstrook vóór de bushalte en het fietspad achter de bushalte. 
Als hier een grote groep busreizigers uitstapt, is er te weinig ruimte. 

■ Veiligheid: als uitstappende busreizigers richting de voetgangersoversteekplaats 
lopen, moeten ze om een lantaarnpaal heen lopen die midden in het looppad staat. 
Hierdoor lopen ze over het fietspad waarbij fietsers mogelijk over het hoofd worden 
gezien.  

■ Vindbaarheid centrum: bij het uitstappen op deze halte, is niet direct duidelijk waar 
het centrum ligt. 
Advies: om de vindbaarheid van het centrum te verbeteren, kan de bestrating van de 
looppromenade, afkomstig vanaf het station, worden doorgetrokken richting de 
fietsenstallingen in de Bisschop Hamerstraat. Zo worden beide bushaltes aan de 
Nassausingel gekoppeld aan deze herkenbare looproute vanaf het station naar het 
centrum.  

 
Halte aan de zijde van de ABN AMRO 

 
■ Aantrekkelijkheid: deze halte heeft alleen een paal.  

Advies: aantrekkelijkheid van deze halte wordt vergroot door er een ‘groene halte’ 
van te maken. De reclame ‘bak’ van het Valkhof museum ziet er momenteel vervallen 
uit en dient goed onderhouden te worden, om de looproute naar het centrum 
aantrekkelijk te houden. 

■ Comfort: deze halte ligt zeer dicht bij het centrum, dat direct bereikt kan worden 
zonder te hoeven oversteken. Bij slecht weer is er echter geen comfortabele plek om 
op de bus te wachten. 

■ Veiligheid: er ligt een fietspad tussen de halte en het trottoir.  
Advies: dit fietspad dient duidelijk herkenbaar te zijn, zodat uitstappende busreizigers 
er alert op worden gemaakt dat fietsers hier voorrang hebben.  
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■ Vindbaarheid centrum: bij het uitstappen op deze halte is het niet duidelijk dat het 
centrum om de hoek ligt.  
Advies: door de bestrating van de looppromenade, afkomstig van het station, door te 
trekken, wordt de looproute richting het centrum zichtbaar. De ‘groene halte’ sluit 
goed aan op de bestaande bomenrij voor het pand van de ABN AMRO, waardoor de 
voetgangers begeleid worden naar het centrum.  

 
Optie nieuwe haltes nabij Van Schevichavenstraat 

 
 
De van Schevichavenstraat is een mooie uitnodigende straat met grote bomen richting 
het centrum. Vanaf de kruising met de Oranjesingel is zichtbaar dat hier het centrum 
begint (aanwezigheid AH en slagerij Verstegen). Een logische locatie voor een nieuwe 
halte. Ook een aantrekkelijke locatie gezien de historische bomenrij op de Oranjesingel.  
 
Bij het creëren van een halte is het wenselijk dat hier minimaal twee bussen kunnen 
halteren. Dit zou betekenen dat hier minstens vier grote bomen langs de Oranjesingel 
moeten wijken. Dit zou een flinke impact zijn, aangezien deze bomenlaan langs de 
Oranjesingel onderdeel uit maakt van het historische stadsgezicht. Ook zal een deel van 
de groene berm verdwijnen. 
 
Doordat de haltes op enige afstand van de kruising moeten liggen (in verband met in- en 
uitvoegen), is de looproute richting het centrum via de Van Schevichavenstraat niet 
meteen zichtbaar. De vindbaarheid van het centrum kan verbeterd worden, door de 
klinkerbestrating vanuit het centrum door te trekken naar de kruising tot aan de 
bushaltes. Zo stap je als bezoeker letterlijk uit op het ‘centrumtapijt’. 
 
Ook hier wordt geadviseerd om een ‘groene halte’ aan te leggen, vanwege de 
aantrekkelijkheid van de halte en de route naar het centrum.  
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Sint Canisiussingel 
Halte aan de noordkant (centrum kant) 

 
■ Aantrekkelijkheid: de Sint Canisiussingel is onderdeel van het historische stadszicht 

van Nijmegen, met een indrukwekkende bomenrij. Bovendien ligt het kunstwerk 
Keizer Traianusplein in het zicht van de halte.  

■ Comfort: vanaf de halte is de route naar het centrum relatief gemakkelijk te bereiken 
door alleen de ventweg over te steken.  

■ Veiligheid: vanaf deze halte hoeft alleen de ventweg te worden overgestoken om 
richting het centrum te lopen via de Sint Jorisstraat. Op de Sint Jorisstraat is de stoep 
erg smal, wat conflicten kan opleveren met tegenmoet komende fietsers. Deze weg 
gaat op termijn worden ingericht als een 30 km/h gebied. Auto’s en fietsers zijn dan 
gemengd, waardoor er meer ruimte voor de voetganger ontstaat. 

■ Vindbaarheid centrum: de halte ligt vrij dicht bij de hoek met de Sint Jorisstraat. 
Busreizigers die de weg zoeken naar het centrum, zullen naar alle waarschijnlijkheid 
op de hoek hun weg gaan zoeken. Het centrum is vanaf hier nog niet zichtbaar, alleen 
het Hunnerpark. 
Advies: de klinkerbestrating van het centrumgebied doortrekken richting de kruising 
Sint Canisiussingel en Sint Jorsisstraat, om de ligging van de halte bij het centrum te 
trekken. Besteed hierbij ook aandacht aan ‘wayfinding’. Door een aantal steentjes in 
de verharding te plaatsen met hierop ‘centrum’ en een pijl, wordt de bezoeker vanuit 
de bus begeleid in zijn wandeling naar het centrum. Dit 
kan uiteraard worden toegepast bij alle centrumhaltes 
op enige afstand. 

■ Er worden plannen gemaakt om de oude stadspoort in 
het Hunnerpark een prominentere plaats te geven in de 
omgeving. Daardoor zullen busreizigers vanaf de halte 
direct kunnen zien dat het centrum zich in die richting 
bevindt. 
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Alternatief voor de halte aan de noordkant 
De vindbaarheid van het centrum wordt vergroot als de halte wordt verplaatst naar de 
huidige busstrook in de bocht van de Sint Jorisstraat richting het noorden. Hier is 
voldoende ruimte voor het halteren van meerdere bussen. 
Het vertrek van de bussen vanaf de halte, dient goed in de VRI-regeling opgenomen te 
worden. Ze moeten namelijk gebruik maken van de rijbaan die voor hulpdiensten 
gebruikt wordt om vanaf de hoek van de Sint Jorisstraat de St. Canisiussingel op te rijden. 
De opstelstrook voor het verkeerslicht moet leeg zijn en het buslicht moet direct op 
groen, omdat er geen opstelruimte is. Momenteel is er geen trottoir in de bocht van de 
Sint Jorisstraat. Er dient een looproute te komen door het Hunnerpark of langs de 
oostkant van de Sint Jorisstraat. Ook hier wordt geadviseerd om een ‘groene halte’ aan te 
leggen, vanwege de aantrekkelijkheid van de halte en de route naar het centrum. 
 
Halte aan de zuidkant 

 
■ Aantrekkelijkheid: ook deze halte biedt zicht op de indrukwekkende bomenrij op de 

St. Canisiussingel en op het kunstwerk Keizer Traianusplein.  
Advies: om de halte meer aan te laten sluiten bij de groene uitstraling van de St. 
Canisiussingel, kan een ‘groene halte’ gemaakt worden.  

■ Comfort: de halte ligt vrij ver van de oversteekplaats bij de verkeerslichten, in verband 
met de uitvoegstrook. Bovendien moeten busreizigers eerst de ventweg oversteken, 
om richting de verkeerslichten te lopen. Daar moeten ze opnieuw de ventweg 
oversteken om vervolgens de St. Canisiussingel over te steken.  
Advies: de halte verplaatsen naar de carpoolstrook.  

■ Veiligheid: het oversteken van de St. Canisiussingel is goed gefaciliteerd met de 
verkeerslichten. Dus de veiligheid is niet in het geding.  

■ Vindbaarheid: vanaf deze halte zal het duidelijker zijn dat het centrum aan de 
overkant van de weg ligt, omdat men er meer overzicht heeft over de kruising. Het 
Hunnerpark zal hier een aantrekkende rol in hebben.  
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Alternatief voor de halte aan de zuidkant 
De bushalte aan de zuidkant van de St. Canisiussingel heeft de minste aansluiting op het 
centrum. Als een busreiziger hier uitstapt, heeft hij niet het gevoel dat hij in de buurt van 
het centrum is. Ook hier kan de onderzocht worden of het mogelijk is de 
centrumbestrating door te trekken tot aan de bushalte, zodat de bezoeker meteen bij 
een ‘rode loper’ uitstapt. Het zou hierbij prettig zijn als de bushalte wat dichter bij de 
verkeerslichten zou kunnen liggen. Dit is echter lastig in verband met de uitvoegstrook. 
 
De bestaande carpoolstrook kan een alternatieve locatie voor de bushalte zijn. Vanaf hier 
is het centrum goed zichtbaar. De carpoolstrook is geschikt voor het halteren van 
meerdere bussen. Er is momenteel geen ruimte voor de voetganger. Om de busreiziger 
goed te faciliteren richting het centrum, moet er een oversteekgelegenheid gecreëerd 
worden over de N325 vanaf de Nieuwe Ubbergseweg. Vanaf hier maken ze gebruik van 
de bestaande verkeerslichten. Dit zorgt wel voor een relatief lange looproute van de 
alternatieve halte naar het centrum. Ook hier wordt geadviseerd om een ‘groene halte’ 
aan te leggen, vanwege de aantrekkelijkheid van de halte en de route naar het centrum. 
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Bijlage 2 Voor- en nadelen bushaltes singles 
 
Behorende bij Collegevoorstel Openbaar vervoer onderzoek uit het project Binnenstad 
ruimte voor iedereen. 

Inleiding 
 
Goudappel Coffeng heeft het onderzoek Openbaar vervoer in de binnenstad uitgevoerd (juli 
2017). Hierin adviseren ze om de halte Nassausingel uit te breiden en een nieuwe halte te 
realiseren bij de van Schevichavenstraat. Dit advies is beredeneerd op basis van wat het beste is 
voor de bereikbaarheid van de binnenstad met het openbaar vervoer. Wij hebben onderzocht wat 
de voor- en nadelen van dit voorstel zijn. Tevens zijn alternatieve halte locaties voor de halte van 
Schevichavenstraat onderzocht, gezien de verwachting dat dit in verband met het beschermd 
stadsgezicht mogelijk geen wenselijke locatie is. 
 
De kosten die gemoeid gaan met de uitbreiding en opwaarderen van haltes zijn separaat 
opgesteld (bijlage 3). Bij alle haltes gaan we er van uit dat hier minimaal twee bussen moeten 
kunnen halteren (30 meter perron; uitvoeger ongeveer 50 meter minimaal). Voor alle haltes aan 
de singels geldt dat deze als “centrumhaltes”  aantrekkelijk en veilig moeten zijn en hiervoor extra 
stedenbouwkundige accenten in materialisering en dergelijke genomen moeten worden. 
 
Voor- en nadelen voorstel haltelocaties Goudappel Coffeng 
 
Nassausingel (figuur 1 en 2)  
Voordelen Nadelen 
- Bestaande halte (bekendheid) - Extra benodigd ruimtegebruik 

haltes/perron voor uitbreiden naar 2 
bussen is in totaal 30 meter 

- Goede bereikbaarheid richting centrum 
middels Bisschophamerstraat en 
Molenstraat, centrum dichtbij 

- Zijde Vereniging is beschermd gebied RCE 
(Rijks cultureel erfgoed); afstemming en 
instemming uitbreiding halte is daarom aan 
de orde 

- Uitbreiding halte zijde ABN relatief 
eenvoudig realiseerbaar ivm beschikbare 
ruimte 

- Verplaatsen openbare verlichting en 
verlichting boven muur/fietsstalling in RCE 
gebied.  

- Er hoeft geen groen opgeofferd te worden - Verplaatsen/afbreken muur/fietsstalling 
behorende bij Schouwburg en binnen 
beschermd RCEgebied 

- Meer ruimte voor fietser en voetganger bij 
verplaatsen/weghalen muur/fietsstalling 

- Verleggen fietssuggetiestrook/fietspad 

- Aan de zuidzijde opstelruimte voor meer 
dan 2 bussen als gevolg van beschikbare 
busbaan 

- Route naar binnenstad is in materialisering 
wat onduidelijk  

 
Oranjesingel ter hoogte van de van 
Schevichavenstraat 

 

Voordelen Nadelen 
- Goede bereikbaarheid richting centrum  

middels de van Schevichavenstraat en 
Ziekerstraat, centrum dichtbij 

- Bushaltes liggen op afstand van de 
kruising. Hierdoor is direct zicht op de 
looproute richting centrum niet of maar 
gedeeltelijk zichtbaar 

- Halte biedt groot comfort, omdat reizigers 
direct het gevoel hebben in de binnenstad 
te zijn  

- Voor de inpassing van de bushaltes aan 
de Oranjesingel wordt door toevoeging van 
extra bestrating, het verwijderen groen 

    Bijlage 3 
 



Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Vervolgvel 
1 

 
(minimaal 4 tot 8 historische bomen aan 
elke zijde) en het plaatsen van Abri’s een 
grote aanslag gepleegd op beschermd 
stadsgezicht 

 - Het invoegen en uitvoegen van bussen op 
de singels is beperkend voor de 
doorstroming op de singels.  

 - Verplaatsen openbare verlichting 
 - Halte met 4-daagse niet bruikbaar in 

verband met opstelling tribunes 
 - Weinig flexibiliteit aantal bussen  
 
Voor- en nadelen alternatieve locaties voor de halte van Schevichavenstraat 
 
Er zijn drie alternatieve locaties voor de halte van Schevichavenstraat onderzocht; een halte op 
het Keizer Traianusplein, uitbreiding van de bestaande halte Sint Casiussingel en een halte 
tussen de Hertogstraat-van der Brugghenstraat en Prins Hendrikstraat-Berg en Dalseweg. 
Uiteraard zijn er meer haltes denkbaar aan de singels, maar zijn niet expliciet benoemd omdat ze 
vergelijkbare voor- en nadelen hebben als de onderzochte alternatieven. 
 
Keizer Traianusplein (figuur 3 en 4)  
Voordelen Nadelen 
- Goede bereikbaarheid richting centrum  

middels Sint Jorisstraat en Kelfkensbos  
- Halte zijde Hunnerpark zal ongeveer 18m2 

van beschermd gebied RCE nodig hebben 
(berm word zand en straatwerk; niet de 
diepte in) 

- Haltes Keizer Traianusplein kunnen haltes 
Sint Canisiussingel vervangen; haltes Sint 
Canisiussingel weer passend en binnen 
gemeentelijk stadsgezicht inrichten  

- Haltes en looproutes liggen beide in of 
nabij kunstwerk Keizer Traianusplein. 
Hiervoor zal instemming nodig zijn van 
commissie kunst/beeldkwaliteit. 

- Haltes Keizer Traianusplein kunnen haltes 
Hunnerpark vervangen. Deze ruimte kan 
gebruikt worden voor het realiseren van 
een goede loopentree richting de stad en 
vergroening passend in beschermd gebied 
RCE (circa 250 m2). Dit biedt kansen om 
oude allure toegang stad bij poortgebouw 
op te waarderen en passende aansluiting 
te vinden met toekomstig Valkhofkwartier. 

- Beide haltes zijn onbekende haltes voor 
reizigers en liggen relatief verder weg van 
het centrum dan de andere halte-locaties. 
Binnenstad moet naar haltes gebracht 
worden oftewel kwaliteitsimpuls 
Valkhof(kwartier) noodzakelijk gelijktijdig 
en/of voorafgaande aan realisatie haltes. 

- Verkeerstechnisch qua invoegen en 
uitvoegen en bestaande busbanen en 
liftershalte relatief makkelijk inpasbaar 

- Reizigers uitstappend en instappend bij 
oostelijke halte moeten het Keizer 
Traianusplein oversteken middels twee 
oversteken  

- Aan beide zijden opstelruimte voor meer 
dan 2 bussen als gevolg van beschikbare 
busbaan en liftersstrook 
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Sint Canisiussingel  
Voordelen Nadelen 
- Bestaande halte (bekendheid) - Bushaltes liggen op afstand van de 

kruising. Hierdoor is direct zicht op de 
looproute richting centrum niet of maar 
gedeeltelijk zichtbaar. 

- Goede bereikbaarheid richting centrum 
middels Sint Jorisstraat 

- Voor de inpassing van de bushaltes voor 
minimaal 2 bussen wordt door toevoeging 
van extra bestrating, verwijderen groen 
(minimaal 4 historische bomen aan elke 
zijde) en het plaatsen van abri’s een grote 
aanslag gepleegd op beschermd 
stadsgezicht 

 - Het invoegen en uitvoegen van bussen op 
de singels is beperkend voor de 
doorstroming op de singels. 

 - Verplaatsen openbare verlichting 
 - De halte zijde centrum (west) aan de Sint 

Canisiussingel heeft een uitvoeger richting 
de ventweg in zich. Voor opstellen 
minimaal 2 bussen blokkeert men de 
invoeger voor de ventweg.  

 - Halte zijde Meester Franckenstraat (oost) 
ligt in een uitvoeger richting 
Kleve/Ooypolder. Uitbreiding halte zal 
hierdoor ook richting Keizer Karelplein 
moeten plaatsvinden om weven van 
bussen nog te kunnen faciliteren 

 - Weinig flexibiliteit aantal bussen 
 - Afstand tot begin kernwinkelgebied 
 
Oranjesingel tussen de Hertogstraat-van der 
Brugghenstraat en Prins Hendrikstraat-Berg en 
Dalseweg (Figuur 5) 

 

Voordelen Nadelen 
- Goede bereikbaarheid richting centrum 

middels Hertogstraat, centrum dichtbij 
- Voor de inpassing van de bushaltes voor 

minimaal 2 bussen moeten 
parkeerplaatsen worden opgeheven (3 
noord, 15 zuid) en 2 bomen (1 zuid, 1 
nood) die binnen het beschermd 
stadsgezicht liggen. 

- Aansluiting op historische route Via 
Mosea? 

- Beide haltes zijn onbekende haltes voor 
reizigers en liggen relatief verder weg van 
het centrum dan de andere halte-locaties. 
Binnenstad moet naar haltes gebracht 
worden oftewel kwaliteitsimpuls 
Hertogstraat noodzakelijk gelijktijdig en/of 
voorafgaande aan realisatie haltes. 

- Kruispunten Oranjesingel-Daalseweg en - Weinig flexibiliteit aantal bussen 
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Oranjesingel-Berg en Dalseweg worden 
reeds gereconstrueerd 

 - Het invoegen en uitvoegen van bussen op 
de singels is beperkend voor de 
doorstroming op de singels. 

 - Confrontatie tussen bus en fietsers op de 
ventwegen  

 - Confrontatie met inritten aan noordzijde 
Oranjesingel 

  
Conclusie 
 
Ambtelijk adviseren wij om de halte Nassausingel uit te breiden, dit is gelijk aan het advies van 
Goudappel Coffeng. Daarnaast adviseren wij om een nieuwe halte op het Keizer Traianusplein te 
realiseren, in plaats van de van Schevichavenstraat die Goudappel Coffeng adviseert. De 
voornaamste reden hiervoor is dat een verandering in het kunstwerk Keizer Traianusplein 
haalbaarder lijkt dan in het beschermde stadsgezicht. Daarnaast heeft het een minder negatieve 
invloed op de doorstroming van de singels dan de andere opties. 
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Figuur 1 

 
Figuur 2 
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Figuur 3 

 
 
 
Figuur 4 
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Figuur 5 
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Bijlage 3      

Kostenindicaties aanleg en verwijderen diverse bushaltes 

Behorende bij Collegevoorstel Openbaar vervoer onderzoek uit het project Binnenstad ruimte  
voor iedereen. 

 Nr Actie Globale 
kosten (ssk raming) 

Geadviseerd 
bij variant 

1 Bouwkosten Nassausingel Schouwburg € 24.000,- 1, 2, 2A 
2 Bouwkosten Nassausingel ABN € 12.000,- 1, 2, 2A 
3 Bouwkosten Oranjesingel Hertogstraat stadinwaarts € 35.000,- x 
4 Bouwkosten Oranjesingel Hertogstraat staduitwaarts € 35.000,- x 
5 Burchtstraat weghalen en herinrichten € 34.000,- 1, 2, 2A 
6 Flexhalte Waalkade € 4000,- 2A 
7 Flexhalte Valkhof € 4000,- 2A 
8 Flexhalte van der Burgghenstraat € 4000,- 2A 
9 Flexhalte Voerweg € 4000,- 2A 
10 Bouwkosten Sint Canisiussingel stadinwaarts west € 34.000,- x 
11 Verwijderen Sint Canisiussingel stadinwaarts west € 36.000,- 2A 
12 Bouwkosten Sint Canisiussingel staduitwaarts oost € 28.000,- x 
13 Hunnerpark Staduitwaarts verwijderen € 46.000,- 1, 2, 2A 
14 Hunnerpark Stadinwaarts verwijderen € 47.000,- 1, 2, 2A 
15 Bouwkosten Keizer Traianusplein staduitwaarts € 62.000,- 1, 2, 2A 
16 Bouwkosten Keizer Traianusplein stadinwaarts € 62.000,- 1, 2, 2A 
17 Bouwkosten van Schevichavenstraat beide zijden € 110.000,- x 
    
 x betekent: deze actie wordt niet geadviseerd bij variant 1, 2 of 2A   


	Collegevoorstel
	1 Probleemstelling
	2 Juridische aspecten
	3 Doelstelling
	4 Argumenten
	5 Klimaat
	6 Financiën
	7 Participatie en Communicatie
	8 Uitvoering en evaluatie
	9 Risico

	Brief aan de raad
	Onderzoek openbaar vervoer in het centrum van Nijmegen
	Voor- en nadelen bushaltes singels
	Kostenindicaties aanleg en verwijderen diverse bushaltes



