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Arriva
t.a.v. de heer M. Kleingeld
Postbus 626
8440 AP HEERENVEEN

Rotterdam, 12juni 2018

betreft: schouw elektrische bus in Leiden dd. 5juni 2018
CC. Dhr. T. Verhaar, provincie Zuid-Holland

Geachte heer Kleingeld,

Het RHM heeft op 5 juni 2018 een schouw uitgevoerd, waar ook vertegenwoordigers van
Arriva, Volvo en de provincie Zuid-Holland aanwezig waren. De schouw hebben wij
gedaan aan de hand van een hybride bus type Volvo. De elektrische bus zal op een
aantal punten er anders uit komen te zien. In Leiden zullen elektrische bussen gefaseerd
ingevoerd worden. Tijdens de schouw heeft u een aantal opties voor de inrichting
voorgelegd.

Hieronder laten we weten voor welke opties we kiezen. We kiezen voor de opties dat
zoveel mogelijk reizigers vooruit kijken.

Indeling van de bus en rolstoelpiaats in de bus
We bevelen aan om de rolstoelpiaats rechts van de middendeur te plaatsen en tegenover
de middendeur een grote ruimte te houden waar reizigers kunnen staan en rollators en
kinderwagens enzovoorts geplaatst kunnen worden. De motivatie voor deze keuze is dat
zo meer reizigers vervoerd kunnen worden en vlotter in- en uitstappen wordt bevorderd.
Met name in de spits zullen veel studenten hier profijt van hebben.

De rolstoelplaats in de hybride bus heeft een stopknop met een afbeelding van een
kinderwagen in de afwijkende kleuren geel en blauw. We bevelen aan deze stopknop te
voorzien van het woord ‘stop’.
We bevelen aan de klapstoel te continueren op de rolstoeiplaats.

Wij bevelen aan de grote ruimte te voorzien van een brede ‘steunplank’ waar reizigers
tegenaan kunnen staan gedurende de rit. Een dergelijk steunplank biedt de reiziger meer
comfort.
Ook bevelen we aan deze ruimte te voorzien van drie klapstoelen en van stickers die
aangeven dat hier kinderwagens / rollators geplaatst kunnen worden. We bevelen aan
deze ruimte eveneens te voorzien van een stopknop die de chauffeur duidelijk maakt dat
er een reiziger uitstapt die meer tijd nodig heeft.

Stoelen
Het zitcomfort van de stoelen wordt als hard ervaren, daarom bevelen we aan dikker
foam op de zitting aan te brengen.
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De rugleuning van de stoel heeft bovenaan een knik naar voren die (door kleine mensen)
als onprettig wordt ervaren. We bevelen aan de stoel te voorzien van een rechtere
leuning.
We hebben geen opmerkingen over de getoonde stof. Een afweging kan zijn om alle
stoelen inclusief de priority stoelen te voorzien van dezelfde stof.
De zitting van de stoelen die in duo zijn uitgevoerd, zijn voor reizigers met een wat forser
postuur aan de smalle kant, maar niet ongeschikt.

We stellen het op prijs dat er 4 in plaats van 2 priority stoelen komen.
De tweede rij stoelen vanaf de middendeur (bij de wielkast rechtsachter) staan ietwat
naar voren gekanteld dat oncomfortabel is. We bevelen aan deze stoelen iets achterover
te kantelen middels een keg waardoor het zitcomfort verbeterd.

We bevelen aan de twee priority zitplaatsen bij de linker wielkast voor, in plaats van
achteruit vooruit te laten rijden en te voorzien van de juiste aanduiding voor de
herkenbaarheid.

We bevelen aan de twee stoelen achter de grote ruimte een priority aanduiding te geven,
omdat ze gemakkelijk bereikbaar zijn.

Reisinformatie
In de bussen zijn twee TFT schermen aangebracht, zodat de reizigers voor en achter in
de bus de schermen kunnen lezen. We bevelen aan een TFT scherm aan te brengen voor
de achteruitrijdende reizigers die geen zicht hebben op de beide andere schermen.
We bevelen aan voor teksten te kiezen voor witte letters tegen een zwarte achtg rond.

Geluid
We waarderen het dat de bussen uit veiligheidsoverwegingen worden voorzien van een
trambel, omdat de elektrische bus nagenoeg geluidloos komt aanrijden.

Vloer
De vloer achterin deze hybride bus loopt van voor naar achter op en daarna weer af naar
de achterste (derde) deur. Dit geeft de reiziger een oncomfortabel en mogelijk zelfs
onzeker gevoel. We bevelen aan deze vloer zo horizontaal mogelijk te laten lopen zonder
‘k n i kke n’.
Op uw vraag waar onze voorkeur naar uitgaat, kiezen we voor de ‘hout’-uitstraling van
de vloer.

Validators
de elektrische bus wordt voorzien van een AHM (afhaalmachine voor producten). We
bevelen aan deze AHM rechts naast de middendeur (bij binnenkomst) bij de
rolstoelplaats aan te brengen. Daar is voldoende ruimte om te verblijven voor de
benodigde handelingen.
Bij de schouw werd duidelijk dat bij de ingangsdeur rechts een DC light met een
pinapparaat komt waar het mogelijk is om met pin een kaartje kopen. Houdt bij het
plaatsen van het pinapparaat rekening met betaalgemak van rolstoelers en met privacy
voor reizigers.

USB oplaadpunten:,
Wij juichen toe dat er usb oplaadpunten aangebracht worden.
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Stangen
Op uw vraag of de stangen in rood of geel uitgevoerd moeten worden, kiezen wij geel
omdat dit een betere contrasterende kleur is voor slechtzienden.

Tot slot adviseren wij de ingangen rond de deuren waar ingestapt wordt, te voorzien van
een voldoende contrasterende lijn, zodat slechtzienden deze deuren beter kunnen
vinden.

Tot zover onze bevindingen en opmerkingen.

Wij gaan er vanuit hiermee een constructieve bijdrage te hebben geleverd.
Een spoedige reactie op ons advies stellen wij op prijs.

Met vriendelijke groet,

1

rs Lnda Maasdijk
Voorzitter RHM




