
Evaluatie Leusden 2019 Vervoer vanuit het hart

Evaluatie Leusden 2019
Syntus Utrecht – 31-10-2019

Inleiding
Bij de aanbesteding van de concessie provincie Utrecht die heeft geleid tot de huidige 

Syntusconcessie 2016-2023 heeft de provincie gekozen voor een vraaggerichte benadering van het 

openbaar vervoer. Overeenkomstig het Programma van Eisen heeft Syntus busvervoer aangeboden 

op die plekken en tijdstippen dat er voldoende vraag is, zodat zo veel mogelijk bussen een goede 

bezettingsgraad kennen en er zo min mogelijk bussen met lage bezetting rijden. Het betekent, zoals 

ook opgenomen in het Progamma van Eisen, hogere frequenties of andere verbeteringen op lijnen 

waar de vraag een groei laat zien (of is te verwachten) en lagere frequenties op momenten dat er 

minder vraag is. Essentieel is dat de Provincie Utrecht inzet op het transformeren van een 

aanbodgericht naar een vraaggericht OV systeem. Syntus is als concessiehouder 

opbrengstverantwoordelijk en heeft de vrijheid om het OV te ontwikkelen. De Provincie Utrecht 

heeft minimum-eisen en beoordelingscriteria vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Die 

minimumeisen zijn zoveel mogelijk functioneel geformuleerd om de concessiehouder ruimte te 

bieden voor doorontwikkeling.

Syntus heeft als winnende partij in lijn met de uitgangpunten van de concessie vanaf de start van de 

concessie een aantal substantiële wijzigingen aangebracht in de lijnvoering in een aantal gemeenten, 

waaronder Leusden. Het vervoer is meer gebundeld waardoor er hogere frequenties zijn ontstaan op 

de centrale as (lijn 17). Bovendien is gedurende de spitsen voorzien in een snelle ontsluiting van 

bedrijventerrein de Horst (lijn 217). De route van de voormalige lijn 77 door het zuidelijke deel van 

Leusden is als gevolg van het rijden van lijn 17 en 217 vervallen en wordt door een buurtbus bediend.

Omdat de provincie graag wil weten wat het effect is van de wijzigingen – mede gelet op de discussie 

in Leusden over de lijnvoering – is Syntus gevraagd om in 2019 een evaluatie te doen van de 

resultaten van het nieuwe net. De evaluatie dient om na te gaan of de concessie uitgangspunten met 

de huidige lijnvoering worden gehaald. Deze evaluatie wordt in dit document beschreven. De 

evaluatie bestaat uit twee hoofdonderdelen:

A. Effectiviteit huidige netwerk:

 Vervoerkundige opzet;

 Bezettingen;

 Aantal instappers;

 Kostendekkingsgraad;

B. Uitvoeringskwaliteit:

 Stiptheid;

 Rituitval;

 Klantreacties.

Na beide delen worden enkele samenvattende conclusies getrokken.
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Effectiviteit huidig netwerk (onderdeel A)
Vervoerkundige opzet
Syntus Utrecht heeft in de offerte aan de provincie Utrecht gekozen voor het strekken van lijnen en 

verkorten van reisduur, passend bij de gestelde kaders. Op meerdere locaties in de provincie zijn 

“lussen” rechtgetrokken en frequenties verhoogd. Voorbeelden hiervan zijn lijn 50 in Amerongen en 

Leersum, lijn 107 in Oudewater, lijn 126 bij Abcoude en ook lijn 17/217 in Leusden. Mede hierdoor is 

er in het netwerk van Syntus over het geheel een kwaliteitsverbetering tot stand gebracht, die 

gedurende de looptijd van de concessie naar verwachting leidt tot een groei van 22% in het aantal 

reizigerskilometers.

Het lijnennet in Leusden ziet er sinds december 2016 als volgt uit:

In Leusden is gekozen voor een hoge frequentie op een centrale as (lijn 17), in combinatie met een 

snellere verbinding tussen Bedrijventerrein De Horst en Amersfoort in de spitsuren (lijn 217). 

Lijn 17 en 217 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: lijn 17 rijdt maandag t/m vrijdag in de 

ochtendspits acht ritten per uur naar Amersfoort en vier ritten per uur naar Leusden. Daarnaast rijdt 

lijn 217 vier ritten per uur naar Leusden over een snellere route. In de middagspits is dit precies 

andersom. Lijn 217 rijdt dus alleen maandag t/m vrijdag in de ochtend- en middagspits. 
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Op lijn 17 zijn ook in de avonden en weekenden de frequenties verhoogd, de frequentie is nu het 

grootste deel van de tijd minimaal viermaal per uur, waar voorheen de bussen 77 en 78 beiden 

éénmaal per uur reden Volgens de vuistregels (uit: de Waaier van Brogt) kan in zulke situaties 

gerekend worden op een reizigersgroei van 25%. Leusden Centrum-zuid wordt nu ontsloten met 

buurtbus 509 van de concessie Veluwe (Gelderland).

Bezettingen
Bussen op lijn 17 en 217 zijn goed bezet. Dit is uit te drukken in de bezetting (aantal reizigers in de 

bus) op het drukste punt. Lijn 17 heeft niet alleen een functie in Leusden, maar ook in Amersfoort. 

Daarom wordt in de onderstaande grafieken voor lijn 17 het drukste punt in Leusden én het drukste 

punt in Amersfoort weergegeven. Normaliter zal de bezetting in Amersfoort daarom altijd iets hoger 

liggen dan in Leusden. Het gaat om metingen op basis van cijfers over heel januari 2019 en betreft 

dus gemiddelden. De ene dag is de bezetting wat hoger (met name dinsdag, donderdag), de andere 

dag wat lager (met name vrijdag).

Op werkdagen is, behoudens rustige uren of in de tegenspits, de bezetting op lijn 17 in Leusden 

zelden lager dan 10 reizigers, in Amersfoort nog iets hoger. Er zijn uitschieters naar ritten met 30 tot 

40 reizigers. Pas na de avondspits zakt de bezetting per rit naar rond de 5 (richting Amersfoort) en 

rond de 10 (richting Leusden). Op lijn 217 is de bezetting in de richting Leusden tussen 7 en 8 uur 

ongeveer 5 à 10 reizigers, terwijl in het uur erna de bezetting stijgt tot 20 à 30 reizigers. Op een wat 

hoger bezette eerst rit na begint het in de middagspits ook rustiger met een bezetting van 5 reizigers. 

Stapsgewijs groeit de bezetting naar 20 reizigers op het drukste uur.

In de toekomst kunnen enkele nog extra in te leggen ritten, bijvoorbeeld net na de ochtendspits, een 

logisch gevolg zijn van de relatief hoge bezettingen in de bus op dat moment. Daarnaast monitoren 

Syntus, de provincie en gemeente het aantal fietsparkeerplekken. 
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Bron: bezettingscijfers Syntus Utrecht, januari 2019

In de ochtendspits rijdt lijn 217 vanuit Amersfoort alleen richting Leusden en gaat in Leusden verder 

als lijn 17. Reizigers kunnen zonder overstap doorreizen in lijn 17. In de middagspits werkt dit 

andersom. Dan rijdt lijn 217 in aansluiting op lijn 17 naar Amersfoort.
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Bron: bezettingscijfers Syntus Utrecht, januari 2019

In de weekenden ligt de bezetting uiteraard wat lager. De vervoervraag is minder dus wordt er ook 

minder vaak gereden (lijn 217 rijdt niet). Op zaterdagen schommelt de bezetting grotendeels rond de 

10, terwijl de bezetting op zondagen ook onder de 10 komt.
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Aantal instappers
De ontwikkeling van het aantal reizigers in Leusden is positief. Hierbij wordt gekeken naar alle 

instappers op alle haltes in Leusden. Dus niet alleen de haltes op de voormalige lijnen 77 en 78, 

omdat ook andere lijnen zoals de 80 en 82 een deel van de vroegere lijnvoering heeft overgenomen. 

In de tabel hieronder is de ontwikkeling van het aantal instappers voor de eerste kwartalen van de 

laatste vier jaar als indexcijfer weergegeven. De index is gesteld op 2016 (2016=100), namelijk het 

laatste jaar van de vorige concessie toen nog de oude lijnvoering werd gereden. Daarmee is de 

ontwikkeling sinds 2016 goed zichtbaar. Qua aantallen gaat het op werkdagen om ongeveer 1.500 

instappers per dag en om 650 instappers op zaterdagen en 400 instappers op zondagen. Er worden 

kwartaalcijfers gebruikt, omdat dan de cijfers t/m Q1 2019 kunnen worden weergegeven. Omdat er 

gedurende het jaar seizoenschommelingen zijn (drukke winters, rustige zomers) worden dezelfde 

kwartalen van verschillende jaren vergeleken. 

 Instappers LEUSDEN, index tov 2016

Periode Weekdagen Zaterdagen Zondagen

2016-Q1 100 100 100

2017-Q1 102 96 97

2018-Q1 107 106 92

2019-Q1 113 114 114

Op werkdagen is er sprake van een stabiele groei. Het eerste Syntusjaar (2017) lieten de weekenden 

krimp zien. In 2018 herstelde de zaterdagen zich om boven het niveau van 2016 uit te komen. De 

zondagen volgden een jaar later. Het verschil in groei tussen de weekdagen en weekenden wordt 

mogelijk verklaard met de in de weekenden later in de tijd aangepaste dienstregeling. Daarnaast 

moet een nieuw aanbod groeien in gebruik, waarbij op de lijnen in Leusden met name op zaterdag 

en zondag de frequenties fors zijn verhoogd. In de praktijk duurt het even voordat potentiële 

reizigers zo’n verandering hebben gevonden en gaan gebruiken. 

Overigens wordt concessiebreed een soortgelijke ontwikkeling waargenomen als in Leusden, zoals de 

tabel hieronder laat zien:

 Instappers CONCESSIE, index tov 2016

Periode Weekdagen Zaterdagen Zondagen

2016-Q1 100 100 100

2017-Q1 99 96 88

2018-Q1 110 113 90

2019-Q1 109 119 108

Leusden groeit op weekdagen en zondagen consistent en boven het concessiegemiddelde, en 

daarmee in lijn met de prognoses in de offerte. Op zaterdagen loopt de ontwikkeling iets achter bij 

het concessiegemiddelde, maar op zondagen weer voor. Zondag is in Amersfoort tegenwoordig dé 

winkeldag, dat is terug te zien in de cijfers. De ontwikkeling van de woonwijk Tabaksteeg in Leusden-

Zuid heeft waarschijnlijk ook een positieve invloed op de reizigersontwikkeling. Bovenstaande cijfers 

zijn gecorrigeerd voor de stakingsdagen in 2018.

Ook in de kwartalen Q2 en Q3 zijn de reizigersaantallen in Leusden toegenomen. Onderstaande 

tabellen laten de reizigersgroei zien in Q2 en Q3 2019 ten opzichte van dezelfde kwartalen in 2018, 

voor Leusden en voor de gehele concessie. Het aantal instappers groeide in Leusden in deze 
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kwartalen bijna tweemaal zo snel als het concessiegemiddelde. Dat is te zien in de onderstaande 

tabellen, die de groei van het aantal instappers in Q2 en Q3 2019 weergeven, ten opzichte van het 

aantal instappers in 2018.

Instappers LEUSDEN, Q2+Q3 2019 t.o.v. Q2+Q3 2018

Periode Weekdagen Zaterdagen Zondagen

Q2 15,20% 25,70% 19,00%

Q3 14,60% 12,50% 11,50%

Instappers CONCESSIE Q2+Q3 2019 t.o.v. Q2+Q3 2018

Periode Weekdagen Zaterdagen Zondagen

Q2 6,70% 15,10% 9,90%

Q3 7,10% 7,30% 7,20%

Kostendekkingsgraad lijnen 17 en 217
Kostendekkingsgraad is een maat voor de efficiëntie van het netwerk. Er is echter geen standaard 

methode om deze vast te stellen. Een buslijn kan in de spits vol zijn, maar als deze vervolgens in de 

daluren niet rijdt, dan is de gemiddelde kostendekking van de lijn toch laag. Anderzijds kan een 

buslijn die gedurende de dag inclusief daluren rijdt en een lagere gemiddelde bezetting kent, meer 

kostendekkend zijn. De onderstaande methode toont wat Syntus betreft aan dat de 

kostendekkingsgraad op de Leusdense lijnen 17 en 217 hoger is dan het gemiddelde in de concessie.

De dienstregeling op lijn 17 en 217 beslaat ongeveer 3,5% van de totale dienstregelinguren in de 

concessie provincie Utrecht (vervoerplan 2020). Het aantal ingezette bussen is 6,5 (dit in verband 

met combinaties met andere lijnen in Amersfoort) en is 3,3% van het totaal. Oftewel: 3,5% van de 

dienstregeling wordt gereden met 3,3 % van het materieel. Op de lijn 17 en 217 wordt per bus dus 

meer uren gereden dan gemiddeld in de concessie, wat betekent dat er sprake is van een efficiëntere 

lijnvoering ten opzichte van het totale netwerk. Daarnaast zijn de opbrengsten per dienstregelinguur 

op lijn 17 en 217 ongeveer 4% hoger dan gemiddeld in de concessie. Syntus concludeert daarom dat 

de kostendekkingsgraad op lijn 17 en 217 over het geheel gezien hoger is dan gemiddeld in deze 

concessie.
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Uitvoeringskwaliteit (onderdeel B)
Vanaf de start van de concessie hebben Syntus en de provincie Utrecht sterk gestuurd op het 

verbeteren van de uitvoeringskwaliteit (op tijd rijden) in Leusden. In de eerste periode dat Syntus in 

de concessie provincie Utrecht reed, was de stiptheidsprestatie ondermaats. Inmiddels is dit omgezet 

in een stiptheid en rituitval die te vergelijken is met de overige gebieden in de concessie. In de 

onderstaande categorieën wordt dit kwantitatief onderbouwd.

Stiptheid
In de onderstaande tabel is de stiptheid (punctualiteit) van de lijnen 17 en 217 weergegeven voor de 

weekdagen in januari 2019. In de tabel zijn de gemiddelde waarden weergegeven en daarnaast het 

percentage ritten dat voldoet aan de provinciale stiptheidsnorm. Deze norm is: vertrekken binnen 

180 seconden (3 minuten) na gepubliceerd tijdstip in dienstregeling. De norm geldt niet voor 

aankomsten (waarbij de achterliggende gedachte is dat op tijd vertrekken een belangrijke 

voorwaarde is voor op tijd aankomen en Syntus weinig invloed heeft op vertraging onderweg door 

algehele drukte op de weg etc.).

Lijn van/naar Gemiddelde 
vertrek-
punctualiteit 
in minuten

Gemiddelde 
aankomst-
punctualiteit 
in minuten

Vertrek-
punctualiteit 
in procenten
Norm: 90%

17 naar Leusden +1:10 -0:04 88,8%

17 naar Amersfoort +0:56 -0:29 Nvt

217 naar Leusden +1:15 -1:09 88,9%

217 naar Amersfoort +0:58 -0:34 Nvt

De bovenstaande cijfers laten zien dat bussen binnen de gestelde norm van maximaal 3 minuten 

vertrekken en reizigers op tijd op hun bestemming arriveren. Hoewel gemiddeld ongeveer een 

minuut te laat wordt vertrokken, wordt op tijd of zelfs tot een minuut te vroeg aangekomen op de 

eindhalte. De gekozen maand is januari 2019: doorgaans één van de minder punctuele maanden als 

gevolg van regen, donkere dagen en drukte op de weg. Aannemelijk is dat in de warmere en 

rustigere maanden (zomervakantie) van het jaar de punctualiteit hoger is. Overigens voert Syntus 

nog verbeteringen door voor met name tussenliggende haltes door de rijtijd beter over de lijn te 

verdelen. Daarmee wordt bereikt dat bussen ten opzichte van het tijdstip voor de betreffende halte 

in de diensteregeling niet te vroeg of te laat een halte passeren. Deze aanpassing wordt 

geïmplementeerd per 15 december 2019.

De provincie heeft gesteld dan 90% van de ritten stipt moet rijden, dat wil zeggen niet meer dan een 

minuut te vroeg of meer dan drie minuten te laat. Zowel lijn 17 als lijn 217 voldoen nagenoeg aan de 

norm met respectievelijk 88,8% en 88,9% stipte ritten. In Leusden wordt deze norm niet gehanteerd 

omdat het beginpunt van de rit in een lusroute ligt. Daar wil Syntus een bus niet te lang stil zetten 

omdat reizigers ook verder reizen dan het gedefinieerde eindpunt. Het gevolg is dat bussen 

gemiddeld iets later vertrekken, maar vervolgens wel op tijd op station Amersfoort arriveren. (januari 

2019, bruto punctualiteit inclusief storingen, stremmingen, etc.).
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Rituitval
De rituitval op lijn 17 en 217 is laag: incidenteel vallen ritten uit. In het eerste kwartaal van 2019 zijn 

op beide lijnen samen 34 ritten uitgevallen; dit is 0,042% van het totaal aantal ritten (ofwel ongeveer 

1 op de 2.500 ritten) op lijn 17 en 217 in deze periode. In 2018 was de rituitval in de eerste periode 

76 ritten; dit is 0,095% van het totaal aantal ritten (ofwel ongeveer 1 op de 1.000 ritten). Er is dus een 

aanzienlijke verbetering zichtbaar in vergelijking met 2018.

Bovenstaande cijfers betreffen de totale rituitval, dat wil zeggen, onafhankelijk van of Syntus de 

rituitval valt aan te rekenen of dat er sprake is van overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn 

ongeplande stremmingen of extreem weer. Als een rit uitvalt door bijvoorbeeld gebrek aan 

personeel of materieel is dit wel verwijtbaar aan Syntus en wordt de rit niet door de provincie 

vergoed.

Klantreacties
In Leusden ziet Syntus een dalende trend in het aantal klantreacties. In het eerste kwartaal van 2019 

zijn er 21 reacties over lijn 17 en 217 geregistreerd bij de klantenservice van Syntus Utrecht. Ter 

vergelijking: in 2018 kwamen er in het eerste kwartaal 61 reacties binnen bij Syntus. Over het eerste 

kwartaal van 2017 zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Zoals eerder vermeld betrof deze 

periode de eerste maanden van Syntus in de provincie Utrecht. Deze maanden verliepen chaotisch 

met veel rituitval en vertraging. De prioriteit was destijds het zo snel mogelijk verbeteren van de 

dienstuitvoering. Klantreacties werden in die periode nog niet betrouwbaar geregistreerd. 

Ongetwijfeld lag het aantal klachten in die periode (ook voor lijnen 17 en 217) vele malen hoger dan 

in het eerste kwartaal een jaar later.

Conclusies
Syntus concludeert dat het lijnennet in Leusden de resultaten geeft die bij inschrijving verwacht 

werden. De lijnen in Leusden groeien qua aantallen instappers inmiddels sneller dan het 

concessiegemiddelde. Syntus continueert daarom de opzet en structuur van het huidige lijnennet in 

Leusden en optimaliseert dit lijnennet verder. Zo worden de punctualiteit en bezetting nauwlettend 

gevolgd en worden rijtijden en aansluitingen op treinen en andere bussen aangepast waar dit nodig 

is. Syntus verwacht dat de groei in de Leusdense lijnen zich bij de huidige lijnvoering door zal zetten.
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