
1 
 

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Aldenhof stuurt Breng in de zak naar 

Spanje toe! (And so should you!) 

Betreft: reizigersaantallen lijn 4 Aldenhof Nijmegen  

Aldenhof, 10 december 2018  

Beste Provincie, beste Statenleden, 

Op 14 november klopte vol verwachting ons hart, maar helaas volgde de smart. De 

meerderheid van de Provinciale Staten ziet onvoldoende waarde in de 

sociaalmaatschappelijke kant en de klimaattechnische kant van het busvervoer in de 

provincie. Wederom blijkt onze bus, onze geliefde lijn 4, een economische lastpost die het 

liefste na twee pleisterjaren de nek moet worden omgedraaid. Stelselmatig kleedt GS de 

dienstregeling verder uit. 

Hoe doen zij dat? Door een 8-persoons pendelbusje in te zetten waarmee de neerwaartse 

spiraal wordt ingezet. Vervolgens laten ze tellingen uitvoeren in vakantieperiodes op de 

rustigste momenten van de dag en klampen ze zich vast aan cijfertjes van de OV-

chipkaartlezer. Juist daar zit het valse aspect van dit verhaal.  

Het pendelbusje dat rondrijdt is een oude rammelbak en ligt met regelmaat uit de 

dienstregeling. Het vervangende witte busje heeft geen chipkaartlezer, dus reizen mensen 

gratis en worden dus niet geteld. Vervolgens komt er toch een kaartlezer in de bus, waar de 

chauffeurs van Breng (of eigenlijk het taxibedrijf) niet mee om kunnen gaan (deze moet bij 

elke halte handmatig worden bijgesteld) en dus reizen mensen alsnog gratis. Is het vaste 

busje er wel, dan is met regelmaat de chipkaartlezer buiten gebruik, zelfs met tape afgeplakt.  

Omdat GS zo dol is op cijfertjes hebben wij ook alvast een telling gedaan. Dit is natuurlijk 

alleen nog maar een telling van leden van ons actiecomité en reizigers die zo braaf waren 

hun gratis ritjes aan ons te melden. Want zeg nou zelf, dat verklikken van een gratis busrit 

als reiziger zijnde klinkt alsof je jezelf in de vingers snijdt. Dus alle niet gemelde en niet 

geregistreerde gevallen zijn niet in deze analyse meegenomen. OV-chipkaartlezer kapot? 

Dus de rest van de dag ook. Wit busje? Ook hier de hele dag geen scanner of een 

taxichauffeur die niet met dat ding overweg kan, dus ook hier de hele dag gratis reizen. Zoals 

onderstaande analyse te zien zelfs dagen achter elkaar gratis OV! En ook meldingen van te 

volle busjes, en reizigers die daardoor niet mee konden. Beste provincie, nog steeds zo 

onder de indruk van de reizigersaantallen? 

De provincie heeft aangekondigd een onderzoek te gaan doen, en naar verwachting volgen 

de resultaten in februari of maart. Dat betekent dus ook de komende drie maanden veel 

ongemak gebaseerd op oneerlijke reizigersaantallen. Provincie, luister ook eens naar de 

mensen uit de buurt en busreizigers, want dat is waardevoller en eerlijker dan de papieren 

werkelijkheid.  

 

Vriendelijke groet, 

Namens comité Bus Aldenhof Nijmegen 

Robertjan van Putten  
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Gratis ritjes met lijn 4 en andere ervaringen 

15-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 4 man gratis om 07:06. 

15-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 4 man gratis om 09:12. 

16-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 8 man gratis om 10:12. 

16-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 5 man gratis om 23:30 (zie ook foto). 

17-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 3 man gratis om 13:12. 

19-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 10:08 4 man gratis reizen. 

20-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 12:37 5 man gratis reizen. 

21-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 15:36 2 man gratis reizen. 

22-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 13:08 3 man gratis reizen. 

22-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 16:10 4 man gratis reizen. 

23-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 4 man gratis om 18:07. 

23-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 3 man gratis om 22:38. 

23-11-2018 OV-chipkaartlezer kapot: 3 man gratis om 23:34. 

27-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 14:09 8 man gratis reizen. 

27-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 14:37 6 man gratis reizen. 

27-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 18:30 5 man gratis reizen. 

28-11-2018 Wit busje, geen OV-chipkaartlezer, om 12:36 4 man gratis reizen. 

7-12-2018 Meer dan 8 mensen in de bus, inclusief 2 kinderwagens en een reiziger 
met rollator. Bus zat afgeladen vol, en heeft onderweg mensen laten 
staan. De “boventalligen’ mochten niet inchecken van de chauffeur, 
omdat er niet meer dan 8 mensen mee mogen.  

7-12-2018 2 reizigers hebben lang gewacht op de bus die niet kwam, en zijn door de 
stromende regen maar naar huis gelopen. Deden melding bij comité, 
maar niet bij Breng, want ‘die doen er toch niks mee’.  

8-12-2018 12 mensen in de bus, inclusief 2 kinderwagens.  

10-12-2018 Net in bus 4 van 10.36u. Mevrouw checkt in: rood, saldo te laag, nog een 
keer, hetzelfde. Zo goed? vraagt ze aan de chauffeur. Hij reageert amper. 
Ze loopt door. Bij het uitchecken hetzelfde verhaal. Rood.  
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Ov-chipkaartlezer is buiten gebruik 

     

 

Ov-chipkaartlezer afgeplakt 

 


