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Alle veranderingen in de dienstregeling en nog veel meer nieuws, zijn te lezen in deze krant.

De toekomst is al
werkelijkheid 

Elke dag weer
anders

Zonder geld
de bus in

worden?
Meld je aan!
Hermes te worden? Dat kan! 
Er zijn altijd wel vacatures voor 
dit mooie vak. Iedereen die 
achttien jaar of ouder is, kan zich 
aanmelden bij uitzendbureau 
Consolid, Randstad of Allroad. 
Zij verzorgen én betalen de op-
leiding. Natuurlijk wordt ieder-
een wel eerst getest op rij-kwa-
liteiten en persoonlijkheid.

wer-
ken achttien maanden lang via 
het uitzendbureau. Tijdens die 
periode houdt Hermes een aan-
tal malen gesprekken met de 
kandidaten om te zien hoe de 
vorderingen zijn.

Goed salaris

gen een goed salaris en vallen 
onder een uitstekende cao. Een 

achttien jaar verdient per jaar 
zo’n € 21.000 op basis van een 
fulltimecontract. Een 21-jarige 
verdient al ruim € 26.500 per 
jaar. En ben je 23 jaar, dan gaat 
het om een kleine € 28.000. Daar 
komen dan nog onregelmatig-
heidstoeslagen bij. Dat is alle-

delde salaris van bijvoorbeeld 

Doordat de komende jaren vrij 

gaan, is iedereen min of meer 
verzekerd van een baangarantie. 

Op pagina 5 staan de enthou-
siaste verhalen van de begin-

Coco en Astrid Kuijpers.
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De gemeente Eindhoven gaat begin volgend jaar maatregelen nemen 
om de veiligheid, het comfort  en de overzichtelijkheid op Neckerspoel 
te vergroten. Dat gebeurt in samenspraak met onder meer het Platform 
Gehandicaptenbeleid Eindhoven, “want openbaar vervoer moet voor 
voor iedereen goed toegankelijk zijn”, benadrukt de verantwoordelijk 
wethouder Jannie Visscher. Neckerspoel is met zo’n zes miljoen reizigers 
qua drukte het derde busstation van Nederland. Eigenlijk is het te klein 
voor een dergelijk groot aantal passagiers. Het pleintje bij de uitgang 

van het station krijgt een andere inrichting, kiss & ride-plekken worden 
verplaatst, looplijnen worden logischer gemaakt en er zijn stewards van 

Over een aantal jaren wordt bovendien de verbinding tussen station en  
de TU Campus aangepakt. De plannen daarvoor bevinden zich echter 
nog in een pril stadium.
Lees het interview met wethouder Visscher op pagina 8.

Neckerspoel wordt aangepakt

Nieuwe dienstregeling gaat 
komende zondag in

De nieuwe dienstregeling van Hermes gaat in op zondag 10 december. 
Het betekent onder meer dat op een aantal lijnen de tijden of frequen-
ties wijzigen of dat lijnen  andere routes gaan rijden. 
Voor de nieuwe dienstregeling is zo goed mogelijk geluisterd naar 
opmerkingen en wensen, die reizigers het afgelopen jaar hebben ge-
maakt. Waar het mogelijk én zinvol is, zijn die wensen gehonoreerd. 
Een voorbeeld daarvan zijn de veranderingen op lijn 9 waarmee in de 
nieuwe dienstregeling weer een rechtstreekse verbinding bestaat 

grootste wijzigingen vinden overigens plaats in Helmond. Op drie van 

nancieel onverantwoord was daar nog langer met vrijwel lege bussen 
te rijden. Daarvoor in de plaats komt nu een andere vorm van openbaar 
vervoer: Bravo . 
Bravo  is een vervoerssysteem, dat reizigers van elke willekeurige 
halte zo snel mogelijk naar hun eindbestemming brengt. Overstappen 
is daardoor niet meer nodig. De bussen van Bravo  kunnen heel een-
voudig met een app of per telefoon worden besteld. De wachttijd op de 
busjes is zeer kort. Het is ‘vervoer op maat’. In het gebied Arnhem-Nij-
megen heeft Hermes afgelopen jaar veel ervaring met een vrijwel 

dat gebied zijn heel erg positief.
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Bravo Hermes is een eenmalige uitgave 
van Hermes, de vervoerder voor
Zuidoost-Brabant.
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In Eindhoven is de toekomst al werkelijkheid
Van over de hele wereld komen groepen deskundigen kijken wat er bij Hermes en busbouwer VDL gebeurt op het gebied van elektrisch openbaar vervoer. Hermes en VDL lopen sa-
men wereldwijd voorop. Elektrisch rijden is heel anders dan vervoer met dieselbussen. Die kunnen zonder te tanken honderden kilometers rijden. Een elektrische bus moet op een dag 
tussentijds meerdere keren naar de remise om te worden opgeladen. Zonder dat de dienstregeling in gevaar komt. Dat is de uitdaging van Hermes en VDL.
Wekelijks komen vertegenwoordigers van buitenlandse overheden dan ook in Eindhoven langs om zich diepgaand te laten informeren. Niet alleen uit Europese landen als Frankrijk, 
Hongarije, Slovenië, Zweden, maar ook uit bijvoorbeeld Singapore, Zuid-Korea, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, India en Zuid-Amerika. Er wordt met bewondering èn afgunst 
gekeken naar de toekomst, zoals die in Zuidoost-Brabant al werkelijkheid is geworden. 

Met z’n zevenen zijn ze: vijf 

heren en twee dames, verte-

genwoordigers van diverse 

Israëlische ministeries: het 

Ministerie van Transport, 

het Ministerie van Economi-

sche Zaken en het Ministerie 

van Milieu. Ze weten veel 

van elektrisch rijden. Maar 

hier in Eindhoven heeft zich 

toch een “technologisch 

wonder” voltrokken. Daar 

willen ze beslist nader mee 

kennis maken.

Dit is wereldwijd misschien wel het 
eerste project waar het niet alleen 
om elektrische bussen draait, maar 
om een totaal project. Een unieke 
samenwerking tussen de Brabant-
se bussenbouwer VDL en Hermes. 
Elektrische bussen kopen is niet zo 
moeilijk. Die worden ook door fa-
brikanten in bijvoorbeeld Zweden 
en China gemaakt. U vraagt en wij 
bouwen. Maar de samenwerking 
tussen VDL en Hermes is uniek. 
VDL levert niet alleen de bussen, 
maar ook alles daar omheen. De 
complete infrastructuur, inclusief 
de belangrijke stroomvoorziening. 
Beide partijen leren van elkaar. 

Waardevol
Bovendien is de overgang naar 
‘zero emission’ – uitstootloos bus-
vervoer – in Zuidoost-Brabant be-
paald geen klein project. Jaarlijks 
vervoert Hermes vijftien miljoen 
passagiers. De ervaring die hier 
wordt opgedaan is ongelofelijk 
waardevol, te meer omdat heel 

Zuidoost-Brabant over een aantal 
jaren emissieloos openbaar ver-
voer kent. De Israëliërs weten dat 
en zijn bijvoorbeeld heel benieuwd 
naar vragen over het vermogen 
van de negen accupakketten per 
bus en hoe gaat dat straks met 
de kleinere elektrische bussen die 
worden ingezet voor het streek-
vervoer.  Waar wordt tussentijds 
opgeladen, waarom gebeurt dat 
niet op het busstation, welk bereik 
hebben de bussen, hoe zit de enor-
me stroomvoorziening in elkaar... 
In Israël heerst bij sommige buson-
dernemingen de angst dat de ac-
cu’s snel verouderd raken. Maar is 
dat ook zo? Hoe komt het dat het 
aantal passagiers nog steeds toe-
neemt? “Doordat de bussen zeer 
comfortabel zijn en passagiers 
nooit lang op de volgende bus hoe-
ven te wachten”, is het antwoord 
van Hermes-directeur Juul van 
Hout tijdens de presentatie. Een 
scala aan vragen komt voorbij.
Een rondleiding door de enorme 

bus-stalling is voor de bezoekers al 
net zo indrukwekkend. En tot slot 
volgt een busrit in een super stille, 
achttien meter lange e-bus.

ze nu ook waar Eindhoven ligt. En 
niet alleen door PSV. Ze zijn onder 
de indruk.

Elke buitenlandse delegatie krijgt van Hermes en VDL een
uitgebreide presentatie over het openbaar vervoer in

“We zijn zeer tevreden”
elektrisch rijden maar één conclusie trekken: “Het loopt zoals we ver-
wacht hadden. We zijn zeer tevreden over de operatie bij Hermes. We 
hebben maar 0,2 procent rituitval gehad, dat blijft dus ruim binnen de 
eis van de provincie. Dat geeft aan dat de elektrische bussen hebben 
bewezen zeer betrouwbaar te zijn.”

Toch is de invoering van elektrische 
bussen ‘niet zonder slag of stoot’ 
gegaan, zoals Romers het uitdrukt. 
“De eerste weken hebben we alle 
zeilen moeten bijzetten. Behoorlijk 
wat mensen hebben heel wat extra 
uren moeten maken. Maar uitein-
delijk was iedereen tevreden.”

Kou
“Soms liepen we, ondanks de zeer 
uitgebreide voorbereiding, tegen 
onverwachte zaken aan”, aldus de 
VDL-man. “De eerste weken na 
de start was het bijvoorbeeld vrij 
koud. En na het wassen van de bus-
sen – ‘s nachts – bleek dat er een 

paar contactpunten waren bevro-
ren.” Tja, stroomvoorziening is nu 
eenmaal essentieel om te kunnen 
rijden.

Nog een voorbeeld. “Omdat het zo 
koud was hebben we de ‘strategie’ 
rond de verwarming wat moeten 
aanpassen. Bij een dieselbus heb 
je heel veel restwarmte van je mo-
tor. Dan maakt het eigenlijk niet 
uit hoe warm je het in de bus wilt 
hebben. In een elektrobus heb je 
geen dieselmotor en dus ook geen 
restwarmte. Alle warmte die je wilt 
creëren kost energie uit de batte-
rijen. Die energie kun je dus niet 

gebruiken om te rijden. Doordat 
we aanvankelijk op de ouderwetse 
manier de temperaturen instelden, 
had dat nogal invloed op het rijbe-
reik. De invloed daarvan bleek gro-
ter dan wij van te voren verwacht 
hadden.”

“Maar al met al zijn we zeer tevre-

zijn toch echt wel heel erg enthou-
siast over de elektrische bussen. 
Het rijdt voor de passagier ook veel 
comfortabeler.”

Het elektrische project in Eindho-
ven heeft voor VDL een enorme 
uitstraling. Ze maakt daarom graag 
gebruik van Hermes als ‘show 
case’, zoals Ard Romers het noemt. 
“Wij hebben inmiddels vijf miljoen 
kilometer met elektrische bussen 
gereden en dus geleerd. Dat moe-
ten onze collega’s nog gáán leren.”

Buitenlands bezoek onder de indruk
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Hermes-directeur Juul van Hout:
“We worden aanbieder van mobiliteit, niet alleen van openbaar vervoer”

De revolutie van het OV
Tientallen jaren was de 

oude, vertrouwde dieselbus 

hèt middel van openbaar 

vervoer in stad en land. Dat 

er van die vieze blauwe walm 

uit de uitlaat kwam… ach, je 

wist niet beter. Het woord 

milieuvervuiling bestond 

nog niet eens. 

Nu rijden we elektrisch. 

Vooral nog in Eindhoven en 

directe omgeving. Het is 

nog maar het begin van de 

revolutie in mobiliteit. 

Juul van Hout, directeur van Her-
mes, ziet drie hele duidelijke lijnen 
voor de toekomst van het open-
baar vervoer. “Wat betreft zero 
emissie, zoals dat met een mooi 
woord heet – dus geen uitstoot van 

in Eindhoven de eerste stap gezet. 
Een vloot van 43 elektrische bus-
sen”, zegt de geboren en getogen 
Brabander.
“De tweede stap zijn multi-moda-
le oplossingen. Denk bijvoorbeeld 

van Helmond nu mee kennis ma-

of de telefoon bestelt en op afroep 
bij de gewenste halte komt voorrij-
den. Vervolgens rechtstreeks naar 
jouw bestemming. In Arnhem-Nij-
megen is al bewezen dat daar be-
hoefte aan is. De derde stap, zoals 
ik die zie, is het rijden met autono-
me voertuigen. Dus zonder chauf-
feur. Ik verwacht dat het tussen nu 
en tien jaar allemaal werkelijkheid 
wordt en dat we dan een heel ander 
soort openbaar vervoer hebben.”

Drie fasen
Het rijden met elektrische bus-

nen van Hermes en de provincie 
Noord-Brabant drie fasen. Die eer-
ste fase is eind vorig jaar ingezet 
met de tram-achtige elektrische 
bussen in Eindhoven. “In de twee-
de fase, en dan praat ik over uiter-
lijk 2020 of 2021”, aldus Van Hout, 
“komen daar nog eens 65 zero 
emissie bussen bij voor het stads- 
en streekvervoer. In de derde fase 
worden ook de dan nog resterende 
dieselbussen vervangen door vol-
ledig schone.”

“Intussen zullen we ook bezig zijn 
met de verdere ontwikkeling van 
multi-modale vervoersconcep-
ten. We gaan het komend jaar on-

Helmond, ook in Eindhoven kan 
worden toegepast. En voor het 
platteland kun je ook denken aan 

de overtuiging van de Hermes-di-
recteur, “aanbieder van mobiliteit 
in plaats van alleen maar openbaar  
vervoer.”

Wel rijp?
De vraag is natuurlijk of de reizigers 
er wel ‘rijp’ voor zijn. Van Hout rea-
liseert zich dat. “Daarom zullen we 
nieuwe vervoersvormen ook altijd 

men, waar we mee experimente-
ren en die nog niet volwassen zijn, 
hebben we absoluut de hulp nodig 
van het publiek. We moeten ons 
blijven ontwikkelen, maar wèl ver-
antwoord.”

Van Hout benadrukt dat de toe-
komstige ontwikkelingen niet 

door Hermes alleen worden ge-
realiseerd. Hermes is onderdeel 
van Connexxion Nederland en 
heeft het wereldwijd opererende 
Transdev als moederbedrijf. Dat 
betekent dat ze een schat aan in-
ternationale kennis en ervaring op 
het gebied van mobiliteit in huis 
heeft. Bovendien wordt nauw sa-
mengewerkt met de TU Eindhoven 
en de Automotive Campus in Hel-
mond. En dan is er nog het Bravo 
Innovatiecentrum (voor duurzame 

Eindhoven, het Reizigers Overleg 

samen om innovaties en ontwikke-
lingen op het gebied van openbaar 
vervoer en mobiliteit te versnellen.

Vergelijkingsmateriaal
Dat bepaalde ontwikkelingen 
soms veel sneller en ook beter 
gaan dan verwacht, heeft de in-
voering van de elektrische vloot 
aangetoond, vindt Van Hout. 
“Toen we er eind vorig jaar mee 
begonnen te rijden, hadden we 
geen enkel vergelijkingsmateriaal. 
Nergens op de wereld was nog een 

dergelijk concept in deze omvang 
tot stand gekomen. Maar we heb-
ben hier bewezen dat het kan! Een 
proces van accu’s laden tijdens de 
dienstregeling zonder dat passa-
giers er wat van merken, zonder 
dat de dienstregeling in gevaar 
komt. Tussen al die ritten door en-
kele malen relatief kort opladen en 
‘s nachts langer aan de lading. Het 
gaat geweldig. Zonder de discipli-
ne en het enthousiasme van onze 

wens nooit kunnen bereiken. Een 
compliment voor hen! We krijgen 
dan ook enorm veel waardering 
van onze reizigers.”

En dan het autonoom rijden. 
Ogenschijnlijk iets heel nieuws. 
Dat is niet helemaal waar. Al sinds 
1999 exploiteert Connexxion de 
Park Shuttle, een busdienst zon-

lingse Zoom in Rotterdam en be-
drijvenpark Rivium in Capelle aan 
den IJssel.  De Park Shuttle rijdt 
daar op een vrije baan, afgesloten 
voor de rest van het verkeer. 

zullen we ook hier in Brabant ge-
bruik moeten maken van een 
‘vrije infrastructuur’, een traject 
dat daadwerkelijk is afgeschermd 
voor andere weggebruikers. Ter-
reinen van de TU Eindhoven en de 
automotive Campus zijn daarvoor 
uitermate geschikt. Met deze par-
tijen werken wij als Hermes dan 
ook nauw samen. Wij zijn voor 
hen een logische partner. Maar 
met belangstelling volgen we ook 
de ontwikkelingen op de snelweg 
Eindhoven-Helmond. We hebben 
bij het autonoom rijden te maken 
met niet te stoppen technologi-
sche ontwikkelingen. Er zal in eer-
ste instantie met kleine voertui-
gen worden gereden en later ook 
met grotere.”

tief vervoer blijft altijd bestaan. We 
houden altijd grote stromen reizi-
gers voor wie de grote bus het ver-
trouwde openbaar vervoer blijft.” 
Dat is de heilige overtuiging van 
Juul van Hout.
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Zelf het vervoer bestellen wanneer jij dat nodig hebt

De inwoners van Helmond krij-
gen er daarom een nieuwe vorm 
van openbaar vervoer bij, die dit 
probleem ondervangt. Het heet 
Bravo
beschikbaar is, simpelweg via een 
app of per telefoon. Erg handig, 
ook als veel bussen in de avond-
uren of in de weekeinden minder 
vaak rijden.
De prijs van een rit is 3 euro. 
65-plussers krijgen een korting 
van 34 procent. De inwoners van 
Helmond krijgen er een hele ande-

rechtstreekse verbindingen die ‘op 
maat’ rijden en altijd op tijd.

Bravo  is een aanvulling op de 
bestaande buslijnen. De auto’s of 
busjes van Bravo  rijden kriskras 
door Helmond van bushalte naar 
bushalte op het moment dat u dat 
wilt. Er is dus geen dienstregeling. 

van zeven tot zeven, op zaterda-
gen van acht uur ‘s ochtend tot zes 
uur ‘s avond, maar op zondag niet.
Omdat Bravo  op afroep be-
schikbaar is, hoeven drie van de 
vier stadslijnen (de lijnen 52, 53 en 

op werkdagen wel gewoon rijden, 
maar wordt op zaterdag vervan-
gen door Bravo- . De streeklij-
nen  23, 24, 25, 26, 150 en 320 blij-
ven gewoon bestaan.

Bestellen met de app
Bravo  is heel eenvoudig te be-
stellen via een app of via een te-
lefoontje naar de centrale. Een rit 
kost drie euro. 
Bravo  is niet geheel nieuw. 

vervoerder Hermes al een jaar lang 

in het gebied Arnhem-Nijmegen. 
De ervaringen daar zijn bijzonder 
positief. Steeds meer inwoners 
maken er gebruik van. Ook inwo-
ners die voorheen nooit met de 
bus gingen.

Hoe werkt het?
Bij Bravo  reserveer je met een 
app of via de telefoon een zit-
plaats in een voertuig. Je bepaalt 
zelf wanneer je wordt opgehaald, 
hoe laat en bij welke bushalte. Je 
geeft bovendien aan welke halte je 
eindbestemming is. Overstappen 
hoeft niet meer. Het kan zijn dat je 
niet alleen reist. Maar je bent toch 
altijd op de afgesproken tijd op de 
eindbestemming. En mocht om-
rijden nodig zijn omdat de chauf-
feur onderweg nog iemand moet 
oppikken of afzetten; de prijs blijft 
altijd hetzelfde en de opgegeven 
aankomsttijd eveneens.
Vanzelfsprekend kan er ook een 

worden meegenomen. Bij het 
boeken van de rit moet dat wor-
den opgegeven, evenals het aantal 
personen. Er komt dan altijd een 
daarvoor geschikt voertuig voor-
rijden. Kinderen in een kinderwa-
gen mogen gratis mee.

Hoe bestel ik Bravo
Bestellen via de app is het mak-
kelijkst. Je ziet dan altijd waar de 

gehaald en op welk tijdstip je op je 
bestemming bent. De gemiddelde 
tijd tussen het moment van be-
stellen van je rit tot het moment 
dat het voertuig van Bravo  arri-
veert is ongeveer een kwartier. Je 
hoeft dus nooit meer onnodig lang 
bij een halte te wachten. Daarnaast 
kun je via de app feedback geven 

over de reis en heb je automatisch 
inzicht in al je ritten. 
Een paar dagen van tevoren boe-
ken is overigens ook mogelijk. 

Juiste aankomsttijd
De aankomsttijden van een rit met 
Bravo  zijn zeer goed te voor-
spellen. Hoe dat kan? Er wordt re-
kening gehouden met de verwach-
te verkeersdrukte in Helmond en 
er wordt bovendien een bepaalde 
veiligheidsmarge ingebouwd. Toch 
kan het verkeer  – door wat voor 
oorzaak dan ook –  onverwachts 
vastlopen.  In zo’n geval moet er 
worden omgereden. De chauf-
feurs van Bravo  doen er dan 
vanzelfsprekend alles aan hun pas-
sagiers toch zo snel mogelijk op 
hun bestemming te krijgen. En ook 

gewoon drie euro.

Betalen
Betalen kan vooraf met de app of in 
het voertuig zelf met de OV-chip-

neemt dus geen contant geld aan. 

Wanneer kan ik Bravo  bestellen?
Bravo  is elke werkdag van de week en op zaterdag te bestellen. 

Maandag – vrijdag van 07.00 uur – 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 uur – 18.00 uur

Zondag gesloten.

Downloaden app, bestellen met de telefoon

Meer weten?

Hoge waardering in 
Arnhem-Nijmegen: 
een 8,2

Via een app hoefde je niet een taxi te boeken, maar een zitplaats in een 
taxi. In korte tijd werd deze dienst een doorslaand succes. Niet alleen 
in Amsterdam, maar al heel snel ook in de omgeving van de hoofdstad. 
Daarna volgde eind 2016 een min of meer vergelijkbaar concept onder 

je niet een gehele taxi, maar boek je per app of telefoon een zitplaats. 
De provincie Gelderland en vervoerder Hermes wilden hiermee een 
nieuw vervoersconcept uitproberen om beter voorbereid te zijn op de 
snel veranderende toekomst van de mobiliteit. 
De achterliggende gedachte is dat het zonde is om op bepaalde uren 
van de dag de dienstregeling in stand te houden met bussen waar vrij-

minder belangrijk dan tien, twintig jaar geleden. Maar velen willen wel 
kunnen beschikken over de mogelijkheden die een privéauto biedt.

Een 8,2

megen waardeert deze dienst maar liefst met een 8,2 als rapport-
cijfer, zo blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem-Nijme-
gen. En die 8,2 is bijzonder hoog. Ongeveer zestig procent van de 

cent van de ondervraagde passagiers vindt het reizen in een Breng 

ven overstappen. Eveneens 90 procent vindt het ‘prettig’ om een 
gegarandeerde zitplaats te hebben en is ‘tevreden’ over de wacht-

ne bus.  De app, waarmee een rit kan worden geboekt scoort meer 
dan een 8. 
De korte wachttijd op het bestelde voertuig, het gegeven dat je niet 
hoeft over te stappen en de ritprijs worden als zeer positief gezien.

Het begon met Abel in Amsterdam: een vervoers-
dienst die begin 2016 werd opgericht door Transdev 
Nederland, het moederbedrijf van Hermes.

Helmond heeft goed openbaar vervoer. Vier treinstations 

en stads- en streekbussen. Openbaar vervoer moet comfor-

bijna lege bussen is zonde van het (overheids)geld en slecht 

voor het milieu. Tot nu toe gebeurt dat nog te vaak.
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stoer beroep”

mooi om met hem mee te gaan. Ik zit graag op de weg”, zegt Astrid 
enthousiast. Toch koos ze aanvankelijk voor een heel ander beroep. 
Ze ging in de dierverzorging. Heel dankbaar. “Maar het loon was niet 
echt aantrekkelijk.

Je kwam helemaal niet aan sparen 
toe.” Dus zocht ze wat anders. 
In juni van dit jaar begon Astrid aan 
haar opleiding. En op 16 oktober 
kreeg ze haar contract bij Hermes. 
Ze vindt het prachtig. “Lekker 
op de weg zitten, heerlijk onder 
de mensen zijn, zo nu en dan wat 

En het loon is heel behoorlijk, 
zeker ook als je alle toeslagen 
meerekent.” Kortom, Astrid is een 
tevreden vrouw. 
Ze rijdt op dit moment uitslu-

tend stadsdiensten, zowel op de 
dieselbussen als op die mooie 
achttien meter lange elektrische 
bussen. “Elektrisch is mooier, 

rijden. Maar dat is heel persoonlijk. 
En nee, de verhalen die je hoort 
over rondjes om de kerk…. Daar 
ben ik het helemaal niet mee eens. 
De ene keer zit je op de 3 of de 11, 
dan weer op de 5… nooit dezelfde 
dienst. Bovendien hebben we een 

weer dat. Heel afwisselend.”

is anders. Niks geen ‘rondjes rond de kerk’, zoals door buitenstaan-
ders wel eens wordt verondersteld. Een afwisselend beroep, zo zal 

je werkt met mensen. De vervoersbedrijven hebben echter te maken 
met een lastig probleem: om de een of andere reden trekt het weinig 

“  Jij als klein persoon 
op zo’n groot
voertuig...”

Elke dag is weer anders
“Een mooi beroep. Je moet van 
rijden houden. En je moet van 
mensen houden. Jij bent het vi-

met een big smile op zijn gezicht. 
Hij werkt sinds maart 2017 als 

jaar, vrij jong voor een buschauf-
feur. Hij heeft het geweldig naar 
zijn zin bij Hermes. Het straalt er 

heeft een afgeronde opleiding in-
stallatietechniek op zak en dat vak 
ook zelfstandig uitgeoefend. Ver-

volgens was hij elf jaar beroeps-
militair en onder meer gelegerd 

2005 kreeg hij de vraag voorge-
legd wat hij zou willen doen als 
hij bij Defensie zou stoppen. Het 
antwoord was niet zo gek moei-

uitdaging, jij als klein persoon op 
een heel groot voertuig. Ja, dat 
heeft wel iets.” Een paar jaar lang 
was hij internationaal  touringcar-

overal in Europa. Frankrijk, Hon-
garije, Engeland…. “Dan maak je 
zestig tot tachtig uur in de week. 
Maar je krijgt kinderen en mijn 

Coco het zelf ook wel mee eens. 
Hij vroeg informatie op over het 

deed een aantal testen. “En zo is 
het balletje gaan rollen.”

Altijd weer anders
Nu zit hij op zowel het stads- als 
op het streekvervoer. Elektrisch, 
zowel als rijden op diesel. “Altijd 
weer anders. En leuk. En wat ze 
dan zeggen dat het steeds weer 
hetzelfde rondje om de kerk is…. 
Nou, echt niet. Als ik zo’n drie uur 
achter het stuur zit, heb ik niet 
één, maar misschien wel zeven 
kerken gezien. Juist die afwisse-
ling is het mooiste van alles. En de 

een volgende dag op een ander 

aan toe, “je bent het visitekaart-
je van het bedrijf. Het is daarom 
niet voor iedereen weggelegd. Je 
moet goed met mensen kunnen 
omgaan. Als je bot bent of er on-
verzorgd uitziet… reizigers ont-
houden dat. Het is een heel mooi 
vak. Ik raad het iedereen aan.”

Ad Kivits is een ‘ouwe rot’. Hij is mentor-

Kuijpers. Ad merkt dat veel jongeren het be-

zoals hij het uitdrukt. “Ict’er zijn is toch veel 

mooier.”  “Onzin”, stelt Astrid heel nadrukke-

lijk. “Ik zou veel meer jonge gezichten achter 

het stuur willen zien. Ook vrouwen”

Stoer
Ondanks die kennelijk niet uit 
te bannen vooroordelen – saai, 
rondjes om de kerk – vonden de 
vrienden en vriendinnen van As-
trid haar toch wel erg stoer toen 

ging worden. “Goh, joh,  ga jij dan 
ook op zo’n grote harmonicabus 

rijden?” En ja, dat doet ze dus. 
“Een vriend van me werd zelfs héél 
jaloers. Hij had voor alles al zijn 
rijbewijs gehaald, maar nog niet 
voor een bus. Ik dus wel!”

Passagiers
En de passagiers? “Sommigen zie 

vrouw achter het stuur...Maar dan 

ik een passagier die het wel mooi 
vond om mij achter het stuur te 
zien zitten. En zo is het ook. Het is 
een hartstikke stoer beroep. 
Wat mij betreft komen er veel 

en sowieso meer jonge mensen.”
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Veel verbeteringen in lijnennet van Bravo

Dit verandert er in de dienstregeling
Met ingang van 10 december 
2017 wijzigt de dienstregeling 
van de bussen in Zuidoost-Bra-
bant. Op sommige lijnen zijn er 
kleine routewijzigingen doorge-
voerd en er zijn ook lijnnummers 
en tijden aangepast. Ook verval-
len enkele minder drukke ritten.

Vertrektijden zijn gewijzigd omdat de treintijden van de NS op een aantal stations op 10 december ook 
veranderen. Klachten van reizigers (die Hermes/Bravo het afgelopen jaar hebben ontvangen) hebben ge-
leid tot een aantal aanpassingen en uitbreidingen. Verder zijn er op een aantal lijnen ook ritten opgeheven. 
Dit heeft te maken met het te geringe aantal passagiers in die buslijnen. 

Een aantal buslijnen krijgt een 
ander lijnnummer:
•  Lijn 323 wordt spitslijn 123 Ge-

mert – Boxtel.
•   Lijn 1 naar De Hurk veranderen in 

lijn 14 en 114.
•  Om daarbij aan te sluiten heet lijn 

601 voortaan lijn 614.

Hieronder vindt u de verander-
ingen per buslijn vanaf 10 decem-
ber 2017: 
Stad-/streeklijnen
Lijn 1 naar De Hurk wordt in 2018 
gewijzigd in lijn 14 welke vanaf
De Hurk (via de Meerenakkerweg) 
doorrijdt naar de huidige route van 
lijn 20 (via de Kruisstraat en Huize 
Sele) en het eindpunt Veldhoven 
Heemweg/Centrum. 
Lijn 20 gaat een andere route rij-
den (zie hieronder).
Lijn 14 rijdt op maandag tot en met 
vrijdag twee keer per uur en op de 
avond/zondag één keer per uur. In 
de ochtend- en middagspits wor-
den met spitslijn 114 extra ritten 
tot De Hurk geboden via de hui-
dige route van lijn 1, waardoor op 
De Hurk vier keer per uur een bus 
blijft rijden. Op lijn 2 naar Blixem-
bosch worden op verzoek van rei-
zigers twee extra ritten om 6.36 
uur en 18.51 uur aangeboden van 
maandag tot en met vrijdag. Op 
lijn 4 naar Heesterakker worden 

op verzoek van reizigers twee ex-
tra ritten om 6.45 uur en 8.34 uur 
aangeboden van maandag tot en 
met vrijdag.
Op lijn 5 worden van maandag tot 
en met vrijdag aan het einde van 
de ochtendspits en het begin van 
de middagspits extra ritten aan-
geboden in verband met het grote 
aantal passagiers.
Lijn 6 biedt van maandag tot en 
met vrijdag drie extra ritten rich-
ting Eindhoven in de ochtendspits 
en een extra late rit om 00.09 uur 
vanaf Eindhoven Station. Ook op 
zondagavond zijn er extra ritten. 
Lijn 8 naar Acht rijdt weer recht-
door over de Boschdijk en niet 
meer via Prinsenjacht(wordt gere-
den door lijn 9). In de spits wordt er 
weer gereden naar Kapelbeemd. 
Vijf ritten in de ochtend en vijf rit-
ten in de middag.
Lijn 9 naar Son en Breugel rijdt 
via Prinsenjacht. Daardoor heeft 

rechtstreekse verbinding met 
WoensXL /ZH Catharina. De hal-
tes Gerretsonlaan en Roelantlaan 
vervallen op lijn 9, maar blijven be-
diend door de lijnen 405 en 406.  
Op lijn 11 rijden van maandag tot 
en met vrijdag in de daluren de 
tussenritten Eindhoven – Maar-
heeze v.v. alleen nog op het traject 
Eindhoven – Leende v.v. De ver-
trektijden zijn aangepast in ver-
band met de  gewijzigde NS-tijden 
op Station Maarheeze. 
Op lijn 16 naar Veldhoven MMC 
wordt van maandag tot en met 

vrijdag een extra  vroege rit om 
6.40 uur aangeboden. 
Lijn 20 gaat rijden via De 
Dom-Hertgang in plaats van via 
de Kruisstraat (via de Kruisstraat 
gaat lijn 14 rijden). Ringlijn 20 ver-
bindt dan HTCE, Veldhoven, MMC, 
ASML, Citycentrum, Heikant, de 
Kelen, Meerhovendreef, Meerho-
ven, Flight Forum, Airport, Oir-
schot Kazerne, Best Station. Deze 
lijn blijft twee keer per uur overdag 
rijden van maandag tot en met za-
terdag. De lijn blijft aansluiten op 
Best Station  op de sprinter rich-
ting Boxtel en ’s-Hertogenbosch 
heen en terug. Lijn 101 sluit op 
Best Station aan op sprinter rich-
ting Boxtel en Tilburg heen en te-
rug. De buslijnen 20 en 101 rijden 
samen vier keer per uur in de spits 
ten behoeve van Philips Medical 
Campus in Best. Op lijn 23 worden 
in het weekeind in de avonduren 
weer enkele ritten aangeboden.
Op lijn 25 worden in het weekend 
in de avonduren weer enkele ritten 
aangeboden. 
Lijnen 52, 53, 54, 555 (maandag tot 
en met zaterdag) en 51 (alleen op 
zaterdag) worden opgeheven en 
vervangen door Bravo .

De 100-lijnen
Op lijn 102 wordt in de ocht-
endspits een extra rit Helmond – 
Nuenen aangeboden.
Lijn 104 naar TU Eindhoven wordt 
op 10 december opgeheven. 
Het traject Valkenswaard, Markt – 
Veldhoven, MMC van lijn 117 wordt 
opgeheven in verband met het 
te geringe aantal passagiers. Het 
rechtstreekse alternatief voor de 
reiziger is buurtbuslijn 277. Het is 
ook mogelijk om vanuit Valkens-
waard naar Aalst te reizen en hier 
over te stappen op lijn 7.

De 300-lijnen
Lijn 319 rijdt in de nieuwe dienstre-
geling op zaterdag twee keer per 
uur in beide richtingen.
Lijn 321 rijdt alleen nog op werkda-
gen tijdens daguren en rijdt vanaf 
Nuenen Centrum naar Eindho-
ven station  via de A270 en niet 
meer via WoensXL. Deze lijn rijdt 
niet meer in  de avonduren en het 
weekeind.
Lijn 322 gaat in de avonduren en 
het weekeind twee keer per uur rij-
den, omdat lijn 321 dan niet meer 
rijdt. 

Hermes koppelt een speciale actie 
aan de wijzigingen op 
lijnen 321 en 322: ‘gratis 3 keer 
retour ‘. Door deze actie gaan rei-
zigers van en naar Nuenen 3 keer 
gratis op en neer.

Lijn 323 wordt gewijzigd in spitslijn 
123 Gemert - Boxmeer,  Lijn 323 
gaat in de ochtend- en avondspits 
op dit traject ritten in beide richtin-
gen rijden. Dit biedt een snelle ver-
binding van en naar Nijmegen met 

overstap op de trein in Boxmeer 
en vanuit Boxmeer/ Sint Anthonis 
van en naar Gemert. De halte Sint 
Anthonis, Dr. Verbeecklaan wordt 
in de route opgenomen.

De 400-lijnen
Lijn 400  rijdt overdag van maan-
dag tot en met vrijdag voortaan 
zes keer per uur in aansluiting op 
de trein van Eindhoven naar Am-
sterdam. 
Lijn 401  rijdt tijdens overdag van 
maandag tot en met vrjdag voort-
aan zes keer per uur, afgestemd op 
het patroon van lijn 400.
Lijn 404 rijdt overdag van maandag 
tot en met vrijdag door naar Nue-
nen Centrum v.v. In de ochtend-
spits rijdt lijn 404 zesmaal per uur 
en de rest van de dag viermaal per 
uur. 
Op lijn  407 wordt de frequentie 
afgestemd op het gebruik.  Deze 
lijn gaat in de daluren ( van 10.00 
uur -15.00 uur ) tweemaal per uur 
rijden. In de spits ( van 7.50 uur 
- 9.15 uur en 17.00 -18.00 uur )
rijdt hij zesmaal per uur en in de 
overige uren viermaal per uur.

De 500-lijnen
Lijn 513 wordt opgeheven op 10 
december. 
Lijn 555 wordt opgeheven op 10 
december en vervangen door 
Bravo .

De 600-lijnen (Scholierenlijnen):
Lijnnummer scholierenlijn 601 is 
gewijzigd in lijn 614.

De Buurtbuslijnen
Bij alle Buurtbuslijnen blijven de 
lijnnummers en routes ongewij-
zigd.

Overige lijnen
Op de lijnen 28, 318, 320, 405 en 
406 vervallen enkele ritten. 

Dienstregeling
op internet

Alle informatie over de dienst-
regeling van Bravo in Zuid-

oost-Brabant is te vinden op:

www.bravo.info/
dienstregeling2018

Dienstregeling
op internet

Alle informatie over de dienst-
regeling van Bravo in Zuid-

oost-Brabant is te vinden op:

www.bravo.info/
dienstregeling2018

Drie keer gratis reizen 
voor inwoners Nuenen
Hermes biedt reizigers uit Nuenen een mooi aanbod 
aan om drie keer gratis op en neer te reizen van en naar 
Nuenen. 

Met ingang van 10 december 
wordt de busverbinding van Nue-
nen verbeterd. Daar wordt een 
speciale actie aan gekoppeld. Via 
de website www.bravo.info/Nue-
nen kunnen inwoners van de ge-
meente Nuenen zich tussen 11 en 
22 december per adres aanmelden 
voor deze actie.
De inwoners van Nuenen worden 
geïnformeerd over de ‘gratis 3 

keer retour’-actie aan de hand van 
folders die Hermes huis-aan-huis 
gaat verspreiden.
De retourtickets kunnen gebruikt 
worden tot en met 7 januari en zijn 
geldig voor één dag onbeperkt rei-
zen in de daluren. Op werkdagen 
na 9 uur, in het weekeinde en op de 

De actie is geldig op de lijnen 6, 
321, 322 en 404.

Kinderen reizen gratis in brabant:
Kinderen reizen gratis mee

Kinderen tot 4 jaar reizen in Nederland in het 
openbaar vervoer altijd gratis mee.
Reis je in Brabant met de bus met een 
OV-chipkaart of een Dalurendagkaartje? Dan 
mogen ook maximaal twee kinderen van 4 t/m 
11 jaar gratis meereizen per betalende reiziger.
Vanaf 1 januari geldt dit ook als de volwassene 
reist met een ritkaart
 
Reis met 40% korting in de daluren!
Met Dalkorting Noord-Brabant reis je in de 
‘daluren’ (buiten de spits) met maar liefst 40% 
korting. De ‘daluren’ gelden op werkdagen na 
09.00 uur, in het weekend en op feestdagen.

Leeftijdskorting
Kinderen (4 tot en met 11 jaar) en 

65+-reizigers krijgen 34% leeftijdskorting als ze reizen met een persoonlijke OV-chipkaart. 
In Brabant ontvangen jongeren van 12 tot en met 18 jaar ook 34% leeftijdskorting als zij reizen met een persoonlijke 
OV-chipkaart.
Combineer deze leeftijdskorting met Dalkorting Noord-Brabant. Dan kan je voordeel bij reizen buiten de spits 
oplopen tot 60%!

Alleen in Drenthe en Limburg 
ligt autogebruik hoger
Ov-gebruik kan in
Brabant omhoog
Inwoners van Noord-Brabant maken voor bijna de helft van 
hun dagelijkse ritten (48,8 procent) gebruik van de auto. Alleen 
in Drenthe (51,9 procent) en Limburg (52 procent) ligt het 
autogebruik hoger. Het gebruik van het openbaar vervoer is in 
deze provincies dus relaties laag.

Dat blijkt uit cijfers van het Onderzoek Verplaatsingen in Neder-
land van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
In Flevoland, Noord- en Zuid-Holland reizen verhoudingsgewijs 
veel mensen met bus of trein. In Zuid-Holland is dat bijvoorbeeld 
8,6 procent en in Noord-Holland 9,1. In Noord-Brabant daarente-
gen slechts 3,6. 
Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland meet de dagelijkse 
verplaatsingen van de Nederlandse bevolking naar plaats van 
herkomst en bestemming, tijdstip van de verplaatsingen, ge-
bruikte vervoermiddelen en het reismotief. Het onderzoek wordt 
elk jaar uitgevoerd. Het gaat uitsluitend over beroepsmatige 
ritten. Daar hoort ook het woon-werkverkeer bij, maar ritten van 

diensten zijn niet meegeteld.
 

populair als vervoermiddel. In Drenthe, Overijssel en Gelderland 

Overijssel is dat 3,6 procent en in Noord-Brabant niet meer dan 

in de kinderschoenen staat.

Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Inwoners 
van Limburg en Flevoland zitten naar verhouding het minst vaak 

categorie in de middenmoot. Hetzelfde geldt voor lopen: 19,9 
procent van de bevolking loopt bij zijn of haar dagelijkse verplaat-
singen.

Welk vervoermiddel wordt gebruikt, hangt (vanzelfsprekend) af 
van de ritafstand. Als die minder dan vijf kilometer is, wordt veelal 

auto wordt in bijna een kwart van deze korte afstanden gebruikt 
en de bus in slechts 3 procent. Voor ritten die langer zijn dan vijf-
tien kilometer pakken Nederlanders in 79 procent van de gevallen 
de auto en voor 13 procent stappen ze in de trein, bus of metro.
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Wethouder Visscher pakt 
het liefst de bus
Jannie Visscher is een warm pleitbezorgster van de bus en andere vor-
men van openbaar vervoer die niet of nauwelijks milieuvervuilend zijn. 
Niet alleen omdat ze de Eindhovense wethouder van verkeer en ver-
voer is.  “Het openbaar vervoer is gewoon gemakkelijk, comfortabel 
en veilig. En daarnaast zijn elektrische bussen helemaal schoon. Geen 

haar met de paplepel ingegoten. 

het jaar op en neer tussen haar 

haar middelbare school in Hooge-

kleine twintig kilometer. In de win-
termaanden nam ze de bus.

Wethouder Visscher weet als geen 
ander waar ze over praat. Ze heeft 
weliswaar een rijbewijs en maakt 
zo nu en dan gebruik van een deel-
auto. Maar het liefst neemt ze de 

vindt het dan ook eigenlijk wel een 
beetje onbegrijpelijk als zij vanuit 
de bus al die automobilisten in de 

De sterk toenemende groei van 
het autoverkeer in en om Eindho-
ven baart de wethouder grote zor-
gen. “In Eindhoven hebben we in 
2013 al onze visie vastgesteld. Die 
heet ‘Eindhoven op weg’. Daarin 
hebben we gezegd dat er goede 
alternatieven moeten komen voor 
het autoverkeer. Eindhoven is van 
oudsher een autostad. Maar we lo-
pen vast. Niet alleen op het gebied 
van auto’s, maar ook qua lucht-
kwaliteit.” 

“We moeten dan ook veel meer ge-
bruik maken van het openbaar ver-

vervoersvorm waar je veel auto’s 
mee van de weg haalt. Die moe-
ten we heel erg ruim baan geven. 
Bovendien verschaf je de mensen 
die wel met de auto komen meer 

“In acht minuten sta je in een schilderij van Van Gogh”
driehonderd lichtmasten, driehonderd verkeersborden, 6,2 kilometer 
riolering en 525 bomen. In de ogen van sommigen ging het rustige Nue-
nen té vooruitstrevend mee in de vaart der volkeren. In 2014 ging de 
gemeenteraad van Nuenen toch akkoord met het voorstel, waardoor er 
een snelle, verbinding is gekomen met het winkelcentrum Woensel en 
het centrum van Eindhoven.

“Ja”, zegt wethouder Martien Jan-
sen, de voor verkeer en vervoer en 
bereikbaarheid verantwoordelijk 
wethouder van Nuenen, “vanuit 
bepaalde hoeken was er nogal wat 
weerstand tegen dit project. “Maar 
alle oppositie is nu helemaal ver-
stomd. Er zijn hier in Nuenen geen 
opstoppingen meer. Al het verkeer 
stroomt heel erg goed door. De 
bottleneck zit nu in Eindhoven. We 
zijn nu bezig met de aanleg van al 
het groen… Ja, we zijn hier uiterma-
te tevreden en we zien bovendien 
dat deze nieuwe HOV-verbinding 

meer reizigers trekt.”

Van Gogh
Die extra reizigers zijn niet alleen 
inwoners van de eigen gemeen-

toeristen. Niet zo verwonderlijk, 
vindt Martien Jansen, “want binnen 
acht minuten sta je vanuit Eindho-
ven midden in een schilderij van 
Vincent van Gogh.” Daarmee doelt 
hij op het Van Goghkerkje aan de 
Papenvoort, waar de vader van 
Vincent predikant was en het kerk-

hof waar de dominee later werd 
begraven. Het kerkje, de pastorie, 
het landleven en de landarbeiders 
heeft Vincent van Gogh eind 1884 
in diverse tekeningen en schilderij-
en vastgelegd.
Wat wethouder Jansen betreft 
gaan er als promotiemiddel tussen 
Eindhoven en Nuenen zelfs Her-
mes-bussen rijden met een ‘Van 
Gogh striping’, zoals hij het noemt. 

Vervoer op afroep
Maar Jansen heeft meer wensen 

auto’s en meer openbaar vervoer 
in allerlei vormen. “Er ligt hier nu 
een fantastische infrastructuur. 
Maar wij Brabanders hebben graag 
een eigen auto voor de deur. Liefst 
twee. We moeten het busvervoer 
meer promoten. Want waarom 
moeten we zo nodig allemaal met 
de eigen auto naar Eindhoven rij-
den en die daar voor acht euro in 

ruimte op deze manier. Dus au-
tomobilisten hebben ook  baat 
bij deze maatregelen. Daarnaast 

mogelijkheden zijn. De regio leent 
zich daar erg goed voor, vooral ook 
met de e-bike. We leggen daarom 
– we zijn daar al jaren geleden mee 
begonnen –  een netwerk aan van 

te tussen Eindhoven en Helmond 
en we hebben al routes van cam-
pus naar campus waar je lekker 
snel kunt doorrijden. En vergeet 
niet, we hebben de Hovenring. Dat 
is een prachtig knooppunt waarbij 

autoverkeer gaat.”

De Eindhovense wethouder van 
verkeer en vervoer hoopt van har-
te dat iedereen het gemak en het 

dekt. “Veel bussen rijden vier keer 
per uur. Echt wachten is dan ver-
leden tijd. In twintig minuten sta je 
tegenwoordig van de rand van de 
stad in het centrum. Ze zijn com-

bagage kan er in...De bus rijdt de 

geen parkeerproblemen. Boven-

dan veel mensen denken. Twee 
kinderen tot twaalf jaar kunnen 
met een volwassene zelfs gratis 

mee.”

Om het busvervoer de komende 
jaren nog aantrekkelijker te ma-
ken is de gemeente Eindhoven 
druk bezig met het ontwikkelen 
van meer Park & Ride-mogelijkhe-
den. “Die is er nu al aan de west-
kant van de stad, maar er komt er 
straks ook een aan de zuidkant. 
Daarnaast kijken we naar moge-
lijkheden om bestaande parkeer-
locaties die in de weekeinden niet 
gebruikt worden, zoals op de High 
Tech Campus te gebruiken als 
‘pop-up P&R. In de weekeinden is 
daar ruimte genoeg en kun je heel 
voordelig en comfortabel met de 
bus naar het centrum.”

Nuenen heel blij met nieuwe HOV-busverbinding

een parkeergarage zetten omdat 
we twee uur willen winkelen. Dat 
probeer ik de wijk- en dorpsraden 
ook duidelijk te maken.”

Jansen ziet veel meer in een veel-
heid van vervoersvormen. “We 
moeten meer modaliteiten kunnen 

voorzieningen, vervoer op afroep, 
zoals Bravo  in Helmond. Maar 
ook natuurlijk vormen  van  vervoer 

naar de omliggende kernen die daar 
nu van verstoken zijn. En kijk daarbij 
ook naar het doelgroepenvervoer, 
de taxi’s voor ouderen, voor het 
Wmo- of het leerlingen vervoer. 
Ook dat moeten we zien te combi-
neren. Ik ben daar een groot voor-

Eindhoven slibt dicht. We moeten 
voorkomen dat het probleem nog 
groter wordt.”

2 voor de prijs van 1 in de kerstvakantie!
 
In de kerstvakantie samen shoppen? Neem gratis iemand mee als je 
reist met een dalurendagkaart. 
Via de website www.bravo.info/2voor1 kun je een ticket downloaden, 
waarmee bij aankoop van een dalurendagkaart de tweede persoon 
gratis meereist. 
De actie is geldig van 23 december tot en met 7 januari.

Brabant, niet op de bussen van Arriva!
Kijk voor meer informatie op www.bravo.info/2voor1
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“De gekste vraag die ik ooit heb gekregen?”, herhaalt Zahiah de vraag, 
terwijl ze een lach niet kan onderdrukken: “We staan hier op het aan-
komstplein van het vliegveld, er stapt een man uit de bus en vraagt 
me: ‘Waar is het vliegveld…?’ Verder zijn het meestal voor de hand lig-
gende vragen als: hoe kom ik met de bus naar het station Eindhoven, 
met de trein naar Amsterdam, waar staan de touringcars naar Am-
sterdam of waar kan ik een buskaartje kopen.”

Zes servicemedewerkers van Hermes 
helpen airportreizigers op weg
“Waar is het vliegveld?”

Dagelijks krijgen Zahiah en haar 
andere vijf collega’s honderden 
vragen. Niet alleen van Nederlan-
ders, maar vooral ook van buiten-

Roemenen, Italianen, Britten…. 
Zo’n beetje alle nationaliteiten 
uit Europa klampen hen aan. De 
buitenlandse talen  zijn over het 
algemeen geen probleem. Za-
hiah spreekt bijvoorbeeld Engels, 
Spaans en Papiaments. Haar col-
lega Sandra spreekt ook vier talen. 
Naast Nederlands ook nog Portu-
gees, Spaans en Engels. 

Busvervoer
Behalve het geven van informatie 
hebben de zes servicemedewer-
kers als taak – misschien wel de 
belangrijkste – ervoor te zorgen 
dat het busvervoer in goede banen 
wordt geleid. Elke drie à vier minu-
ten vertrekt er een bus. Niet alleen 
naar Eindhoven, maar ook naar 
Best en de High Tech Campus in 
Eindhoven. Alleen al de lijnen 400 
en 401 rijden twaalf keer in het uur. 
Ook wel nodig om al die duizenden 
passagiers te vervoeren. De ser-
vicemedewerkers moeten ervoor 
zorgen dat iedereen zo snel mo-
gelijk een kaartje heeft en is inge-
checkt in de bus.

Een paar maanden geleden waren 
alle zes nog werkloos. Soms al ja-
ren. Een baan vinden lukte door al-
lerlei oorzaken niet. Nu zijn ze weer 
helemaal terug in het arbeidspro-
ces. Dat is mogelijk gemaakt door 
een samenwerkingsproject van 
gemeente Eindhoven en Hermes. 

Arbeidsritme
De zes kennen weer een arbeids-
ritme, hebben weer discipline ge-
kregen en kunnen – trots – tegen 
vrienden of familie zeggen dat ze 
werk hebben. “Ze horen er weer 
bij. Dat doet een mens goed. Dat 
merken we bij hen heel duidelijk”, 
zegt Geert Le Grand, die het pro-
ject namens Hermes begeleid. 

“Maar”, zegt hij, “dat is niet het eni-
ge. Als servicemedewerker heb-
ben ze nu een baan met behoud 
van hun uitkering. Het is de bedoe-
ling, dat het zestal doorstroomt 
binnen Hermes, op weg naar een 
vaste baan. Als het lukt als bus-

Inmiddels hebben ze de rijtest al 
achter de rug. Daarna volgen ook 

sche en persoonlijkheidstest.

Gelukkig
Zahiah, Sandra en haar ander vier 
collega’s voelen zich in elk geval 
tegenwoordig gelukkig. Het werk 
op Eindhoven Airport – elke werk-
dag zijn ze er – vinden ze hartstik-

ke leuk en het vooruitzicht op een 
vaste baan bij Hermes maakt hen 
helemaal blij. Na zoveel jaren ein-
delijk weer werk en een normaal 
leven.

Op het plein voor de aankomsthal 
staat inmiddels weer een vlieg-
tuiglading met passagiers. Alle-
maal lekker gebruind door de Me-
diterrane zon. 

stand here”, roept Sandra luid en 
duidelijk, terwijl iedereen bepakt 
en gezakt naar de bus loopt. Het 
inchecken gaat supersnel. Precies 
zoals het hoort. Dankzij de zes 
servicemedewerkers.

Die groei houdt ook de komende jaren aan. Om van het NS-station naar de luchthaven te komen of,
na een vakantie of zakenreis weer terug, maken enorm veel passagiers gebruik van lijn 400 of 401. Her-
mes heeft zes servicemedewerkers ingezet om vragen van hen te beantwoorden èn om het busvervoer 
in goede banen te leiden. Ze waren alle zes langdurig werkloos, tót ze door een samen-
werkingsovereenkomst van gemeente Eindhoven en Hermes op de luchthaven aan de slag konden.

Innovatiecentrum Bravo versnelt ontwikkelingen mobiliteit

vragen van airportreizigers te beantwoorden en ervoor te zorgen dat de bussen op tijd kunnen vertrekken. 

Op Eindhoven Airport staan ticketautomaten voor de bussen.

In Zuidoost-Brabant is ongelofelijk veel (wetenschappelijke) kennis 
aanwezig. Ook op het gebied van verkeer en vervoer. Denk aan de TU 

gelijke. Niet voor niets geldt Eindhoven en omgeving als de ‘slimste’ 
regio van de wereld.

Wat is er mooier en nuttiger om al 
die kennis in te zetten voor het ver-
der ontwikkelen van allerlei vormen 
van openbaar vervoer en mobili-
teit. Nu en in de toekomst. Om die 
reden hebben vijf partijen eerder 
dit jaar het Innovatiecentrum Bravo 

Reizigersoverleg Brabant en Her-
mes.
Deze vijf partijen bundelen door 

intensieve samenwerking elkaars 
krachten om zo de komst van slim-
me oplossingen op het gebied van 
vervoer en mobiliteit te versnellen. 
De relatie onderwijs, onderzoek en 
praktijk wordt daarbij versterkt. 
In de praktijk wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de relatie tussen 
menselijk gedrag en de redenen 
waarom iemand voor een bepaalde 
vorm van vervoer kiest. Met andere 

concepten kunnen succesvol zijn, 
hoe gaan we die ontwikkelen en 
hoe kunnen we die het beste inzet-
ten.

Het innovatiecentrum werkt met 
drie hoofdthema’s. ‘Mens en ge-
drag’ geeft aan dat mobiliteitswen-
sen van het individu centraal staan. 
Bij ‘Technologie en voertuig’ wordt 
onderzocht hoe het dagelijkse ‘ur-

kan worden, oftewel de mobiliteit 
in stedelijke gebieden. Bij het der-
de centrale thema, ‘Netwerken en 
knooppunten’ wordt gekeken hoe 
hierop ingespeeld kan worden. Bij 
alles staat duurzaamheid voorop. 

men die zo weinig mogelijk belas-
tend zijn voor mens en milieu.

In de regio Arnhem-Nijmegen heeft 
een vergelijkbaar kenniscentrum 

Dat is een nieuw soort vervoers-

wordt geïntroduceerd. Van elke 
willekeurige bushalte worden rei-
zigers rechtstreeks met een busje 
naar hun bestemming gebracht. 
Je bestelt het busje met de tele-
foon of een app en je hoeft nooit 
meer op de lijnbus te wachten. De 
gebruikers in Arnhem-Nijmegen 

“De inwoners van Zuidoost-Bra-
bant kunnen ervan uitgaan, dat het 
Innovatiecentrum Bravo ook voor 
hen allerlei interessante projecten 
van de grond zal tilllen.”

Carlo van de Weijer, hoofd van de 

Eindhoven is voorzitter van het in-
novatiecentrum. Hij wil de samen-
werking bij het centrum overigens 
niet beperken tot de de vijf partij-

netwerkdagen organiseren we de 
verbinding met de regio zelf.”
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Wensen van reizigers centraal
van der Maat is binnen het 

bestuur van de provincie 

Noord-Brabant verantwoor-

delijk voor mobiliteit. Hoe 

denkt hij over het huidige 

openbaar vervoer en hoe 

ziet hij de toekomst van de 

mobiliteit in zijn provincie.

Tot eind vorig jaar was er met lijn 144 een rechtstreekse verbinding 

nieuwe dienstregeling van december 2016 kwam die te vervallen. Dat 
leverde voor tal van reizigers nogal wat problemen op: de reistijd en de 
reiskosten namen voor hen fors toe.

“Wat mij betreft is de tijd echt voorbij dat we lege bussen laten rijden 
voor veel belastinggeld”, stelt Van der Maat met nadruk. “Samen met de 
vervoerder zijn we daarom continue bezig om onze OV-diensten aan te 
laten sluiten bij de wensen van de reizigers. Dus meer bussen op de plek-
ken en de tijden dat er veel vraag naar is.”

Als voorbeeld noemt hij de verbin-
ding tussen station Eindhoven en 
Eindhoven Airport, de lijnen 400 
en 401. Die rijden dusdanig vaak 
dat je nooit lang op een bus hoeft 
te wachten. “Maar”, zegt Van der 
Maat, “aan de andere kant hebben 
we ook te maken met buslijnen 
waar maar heel weinig mensen ge-
bruik van maken. Voor die routes 
zoeken we naar nieuwe manieren 
om de reizigers toch goed te kun-
nen bedienen. Een mooi  voor-
beeld daarvan is Bravo  dat nu 
van start gaat in Helmond. Daar 

introduceren we samen met Her-
mes een nieuw OV-product dat 
veel meer maatwerk levert. Ik vind 
dat mooie stappen op weg naar 
een nieuwe vorm van mobiliteit 
die echt past bij iedere individuele 
vraag.”

Ambities
Hermes heeft nu een jaar gere-
den met elektrische bussen. Dat 
blijkt een succes. Heeft het bij de 
provincie tot nieuwe inzichten ge-
leid? “Nee, het zijn geen nieuwe in-
zichten, maar een bevestiging dat 

onze ambities haalbaar zijn”, aldus 
Van der Maat. “We hebben als pro-
vincie een hele duidelijke ambitie 
als het gaat om duurzaamheid en 
OV zonder uitstoot van schade-

heel erg blij toen Hermes samen 
met VDL met het aanbod kwam 
om hier in de regio met zo’n grote 
elektrische bussenvloot te gaan 
rijden. Dat was nog nooit vertoond 
en dus heel erg spannend. Maar 
een jaar later kunnen we zeggen 
dat het een enorm succes is. De 
bussen zijn betrouwbaar en de 
hele wereld komt hier in Eindhoven 
kijken wat er gebeurt. Dat hebben 
we dus maar mooi voor elkaar.” 
Als het aan Van der Maat ligt wor-
den ook in andere delen van de 
provincie dergelijke stappen naar 
uitstootloos rijden gezet. Dat is 
ook nodig, want in 2024 moet al 
het OV in de provincie emissieloos 

de ervaringen van Eindhoven dus 
ook in andere delen van Brabant en 
delen die kennis ook graag met de 
rest van Europa.”

Voorop lopen
Noord-Brabant moet voorop blij-
ven lopen bij de ontwikkeling van 
eigentijdse vormen van mobiliteit. 
Want stilstaan betekent achteruit-
gang. “We zien dat het openbaar 
vervoer aan het veranderen is. We 
staan voor een transitie,” consta-

teert Van der Maat. “Reizigers wil-
len binnenkort echt niet meer bij 
een halte staan te wachten op een 
bus die via een vaste route rijdt. Ze 

reisgedrag steeds meer aan op 
hun levensstijl. Soms pakken ze 
een deelauto, of ze reizen met de 
trein of de bus en regelen ook een 

waar niet alleen een vervoerder of 
de provincie over na moet denken. 
Het is daarom goed dat we de han-
den ineen hebben geslagen om 
hier met vijf partijen binnen het 
Innovatiecentrum Bravo over na te 
denken. We gebruiken elkaars ken-
nis en expertise en werken samen 
om die nieuwe vormen van vervoer 
mogelijk te maken.”
Bravo , zoals nu in Helmond 
wordt  ingevoerd, is in de ogen van 
Van der Maat een mooi voorbeeld 
van een volgende stap. “Daarmee 
kunnen we nu ervaringen opdoen 
en kijken of dit past bij de wensen 
van de reiziger. Dat gaan we meer 
doen. Ik zie hierna ook pilots met 

kunt reserveren en kunt betalen. 
Zover zijn we nog niet, maar wat 
zou het te gek zijn als we met die 
nieuwe ontwikkelingen ook weer in 
Brabant laten zien wat er allemaal 
mogelijk is.”

In de nieuwe dienstregeling, zoals 
die op 10 december ingaat, wor-
den de wijzigingen echter weer 
grotendeels teruggedraaid. het 

een rechtstreekse verbinding met 
WoensXL/Catharina Ziekenhuis. 

Lijn 9 rijdt een extra lus Huizin-
galaan – Fakkellaan – Oude Bos-

Winston Churchilllaan. De bus blijft 
rijden langs de haltes op de Oude 
Bosschebaan. Bij de vorig jaar ver-

ook weer. 

De haltes Gerretsonlaan en 
Roelantlaan vervallen voor lijn 9, 
maar de bussen van de lijnen 405 
en 406 stoppen er weer een aan-
tal malen per uur. Lijn 8 gaat weer 
rechtstreeks over de Boschdijk 
rijden. Halte Grote Beek op de 

Boschdijk richting station wordt 
weer in gebruik genomen. Hal-
te Grote Beek richting station op 
busbaan bij Julierpad komt echter 
te vervallen. 

Op lijn 8 wordt de route wat korter. 
Daardoor worden voor de door-
gaande reizigers tussen Acht en 
Eindhoven de reistijd en de reisaf-
stand minder. Op lijn 9 worden de 
reistijd en reisafstand echter iets 
groter. Dat treft een zeer klei-
ne groep reizigers tussen Son en 
Breugel en Eindhoven, omdat van-
uit Son en Breugel met de lijnen 
156 en 157 rechtstreeks naar Eind-
hoven kan worden gereisd.  Vanaf 
Meubelplein houden reizigers met 
lijn 406 de rechtstreekse HOV-ver-
binding met Eindhoven. Hierdoor 
zullen op lijn 9 erg weinig reizigers 
nadelen ondervinden van de route-
wijziging.
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Alle veranderingen in de dienstregeling zijn te vinden op pagina 6 en 7.
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Geen contant geld meer in de bussen
Betalen met de pin: veilig èn gemakkelijk
den betaald met contant geld. Voor sommige reizigers misschien even 
wennen, maar het is wel zo gemakkelijk èn veilig. Nooit meer gedoe 
met geld wisselen, omdat je niet ‘gepast’ geld bij je hebt. Gewoon be-
talen met de OV-chipkaart, met de pinpas (ook contactloos), met een 
creditkaart of met de smartphone. Precies zoals al jaren gebeurt in de 
supermarkt of in elke andere winkel.

De soorten kaartjes in de bus zijn 
overigens hetzelfde gebleven De 

dalurenkaarten en losse ritkaar-
ten. De kaartjes zien er wel wat 

jes meer afgestempeld, want ie-
dereen krijgt een keurig geprint 
ticket met daarop een barcode.

Met dat geprinte ticket is ieder-
een ook direct ingecheckt. En 
geeft het ticket recht op een 

dan in de volgende bus het ticket 

Vanzelfsprekend kan ieder-
een met de OV-chipkaart blij-
ven betalen. Met een anonieme 
OV-chipkaart kan op saldo wor-
den gereisd. Op een persoonlijke 
kaart kunnen ook ‘reisproduc-
ten’ als abonnementen worden 

geplaatst. Het zal vast wel eens 
een enkele keer voorkomen, dat 
iemand geen bankpas heeft, of 
domweg is vergeten mee te ne-
men. Kan gebeuren. In dat geval 
kan men terecht bij het OV-ser-
vicepunt van Hermes op station 

op Eindhoven Airport en bij diver-
se andere verkooppunten in de 
regio. Een overzicht daarvan is te 
vinden op Bravo.info. Buitenland-
se bezoekers die op Eindhoven 
Airport aankomen, kunnen overi-
gens ook gewoon met hun eigen 
bankpas betalen.

Aanleidingen
Er waren voor Hermes, en alle 
andere vervoerders in ons land, 
enkele belangrijke aanleidingen 
om over te stappen op ‘cashloos’ 
betalen, zoals dat met een mooi 
Engels woord heet. De afgelopen 

land overvallen. Ook in Brabant. 
Daarbij ging het de veelal jonge 
daders uitsluitend om het geld 

had. Zo’n overval is een zeer trau-
matische ervaring. Dat vergeet 
je je hele leven niet. En dat geldt 
ook voor de passagiers die tijdens 
zo’n overval in de bus aanwezig 
zijn. 

Een tweede belangrijke aanlei-
ding is, zoals gezegd, het betaal-
gemak. Iedereen is er inmiddels 
mee vertrouwd om zonder con-
tant geld ergens te betalen. Een 
derde argument voor deze wijze 
van betalen is de snelheid van in-
checken. Als ergens bij een halte 
veel mensen met contant geld 
moeten betalen, kan dat behoor-
lijk wat vertraging opleveren. 
Want voor iedereen zijn kaartje 
heeft, ben je nogal wat minuten 
kwijt. Zeker op de drukke lijnen. 
Om de stap van contant betalen 
naar volledig ‘cashless’ zo soepel 
mogelijk te laten verlopen en om 
iedereen (vervoerder en passa-

een overgangsperiode geweest 
van een maand. Tussen 1 novem-
ber kon tot zeven uur ‘s avonds 
nog met gepast geld worden be-
taald. Later op de avond, vanaf 
19.00 uur, niet meer. En sinds 1 
december dus nog alleen met de 

OV-Chipkaart, de bankpas of met 
de smartphone.

Ervaringen
De ervaringen zijn zonder meer 
positief. Bij reizigers én bij de 

Word jij buschauffeur? 
De snelste weg naar een baan! 

Persoonlijke aandacht

Afwisselend werk

Goede arbeidsvoorwaarden

Vind jouw nieuwe uitdaging
bij Allroad Uitzendbureau

/allroaduitzendbureau
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Reizigers blijven tevreden 
over Hermes

Dat blijkt uit een onderzoek dat 
het Reizigersoverleg Brabant in 
het voorjaar heeft gehouden.
De afstand van het woonadres tot 
de halte werd vorig jaar beoor-
deeld met een 8,11. Dit jaar lag 
dat met een 8,25 zelfs ietsje ho-
ger. Ook de verzorgdheid van de 

reizigers enigszins toe. Van een 
8,02 naar 8,04. De mate waarin 

eveneens. Van een 7,93 naar een 
8,00. In Zuidoost-Brabant steeg 
het rapportcijfer het meest op het 

Dat ging van een 6,53 naar 7,29. 
De grootste daling daarentegen 
werd genoteerd bij het onderdeel 
‘rituitval’. Dat daalde van 7,58 naar 
7,04. De oorzaak van deze ach-
teruitgang in waardering is niet 
bekend. De waardering voor de in-
formatievoorziening nam toe van 

5,88 naar 6,00. De wijze waarop 
de verschillende ritten op elkaar 
aansluiten liep daarentegen enigs-

Het gemak waarmee van de ene 

kan worden overgestapt, groeide 
van 6,32 naar 6,61. Veel lof was er 
voor de servicemedewerkers van 
de Hermes-winkel. Zij kregen een 
8,47 als rapportcijfers. Geen van 

de ondervraagde reizigers gaf hen 
een onvoldoende. Het onderzoek 
werd gehouden in drie delen van 

de gehele linie genomen een 7,53, 
terwijl het ‘provinciaal’ gemiddelde 
onder de 598 deelnemers aan de 
enquête uitkwam op een 7,47.

De reizigers blijven tevreden 
over het openbaar vervoer van 
Hermes in Zuidoost-Brabant. Ze 

Dat is slechts een fractie minder 
dan in 2016.

Naam Bravo slaat aan
De naam Bravo (Brabant Vervoert Ons) die een jaar 
geleden is ingevoerd, is goed aangeslagen.
Dat blijkt uit een onderzoek dat het Reizigersoverleg Brabant eerder 
dit jaar heeft uitgevoerd. In totaal 598 mensen zijn daarvoor onder-
vraagd. In West-Brabant zegt 44 procent van de ondervraagden te 
weten wat de naam inhoudt. In Oost-Brabant ligt dat een procent 
hoger. Zuidoost-Brabant springt er echter bovenuit. Daar kent maar 
liefst 69 procent van de deelnemers de naam en weet ook waar die 
naam voor staat. Een meerderheid van de Brabanders weet even-

63 procent in Oost-Brabant en 76 procent in Zuidoost-Brabant. In 
Zuidoost-Brabant had eerder dit jaar slechts drie procent nog nooit 
van de naam gehoord. In andere delen van de provincie lag dat overi-

VDL Groep   

HET VERSCHIL 
VAN MORGEN
MAKEN WE 
VANDAAG

Met de VDL Citea Electric zorgt 

VDL Bus & Coach voor elektrische 

mobiliteit in perfecte vorm. 

Innovatieve techniek gaat hand in 

hand met toekomstgericht design 

en comfort, betrouwbaarheid met 

veiligheid en barrièreloze 

toegankelijkheid.

VDL Groep bv • Hoevenweg 1 • 5652 AW Eindhoven

Telefoon +31 (0)40 292 50 00 • Fax +31 (0)40 292 50 01

info@vdlgroep.com • www.vdlgroep.com


