
Hieronder de vragen met beantwoording van het OV-bureau die tijdens de informatieavond op 6 
februari zijn gesteld.   

 
1) Wat zijn de kosten van de route naar het Martini nu? 
Wat zijn de kosten van het busvervoer naar het Martini in de voorgenomen routeverandering? 

 
De kosten van een enkele reis, op saldo met vol tarief, vanuit Eelde naar het Martini Ziekenhuis zijn 
per halte verschillend. Wanneer wordt gekozen voor de halte Henri Dunantlaan komen de kosten uit 
op €2,22, wat een indicatie geeft voor de haltes die daaromheen liggen. 
 
Als onderdeel van het onderzoek naar de nieuwe busroute in Eelde is ook een spitsverbinding 
Martini – Eelde onderwerp van gesprek. Mocht deze verbinding daadwerkelijk in stand worden 
gehouden veranderen de kosten, los van indexatie en/of prijsverhogingen, niet. 
 
Wanneer via het Hoofdstation naar het Martini Ziekenhuis wordt gereisd vanuit Eelde, is de prijs 
hoger gezien de extra te reizen kilometers. Het huidige instaptarief (februari 2019) betreft €0,98 en 
het kilometertarief is €0,17. Gezien het feit dat de lijn (nog) niet rijdt, is het bedrag een schatting. De 
reis van de halte Henri Dunantweg naar het Martini Ziekenhuis, via het Hoofdstation, is om en nabij 
14,4 kilometer. Het kilometertarief wordt dan €2,49, samen met het instaptarief wordt het dan €3,47 
om naar het Martini Ziekenhuis te kunnen reizen. 
 
Wanneer voor de besproken routevoering wordt gekozen worden andere reisrelaties, zoals Eelde – 
Hoofdstation en Eelde – UMCG, juist goedkoper. Er zijn dus, ook qua tarieven, voor- en nadelen 
afhankelijk van de gekozen reisrelatie. 
 
 

1) In Peize is al eerder de route aangepast. Wat betekent dit concreet? Zijn ouderen de 
omgelegde route ook vaker zijn gebruiken? 

Jorn vd Scheer, OV Bureau zegt toe uiteen te kunnen zetten hoeveel ouderen vanuit Peize te 
rijden. 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gekeken naar het aantal instappers in alle haltes in Peize 
en sec naar de halte Peize Rondweg. Alle instappers reizend met een product ‘Oudere’ zijn 
meegenomen. Daaruit komen de volgende absolute cijfers naar voren, op jaarbasis sinds 2014:
 

Jaar
Aantal instappers 
product ‘Oudere’ 

2014 2403

2015 2943

2016 3065

2017 3130

2018 3038

2019 2920

2020 340

Eindtotaal 17839
 
Wanneer sec wordt gekeken naar de halte Peize Rondweg: 
 

Jaar
Aantal instappers 
product ‘Oudere’



2014 2242

2015 2748

2016 2888

2017 2928

2018 2886

2019 2790

2020 324

Eindtotaal 16806
 
Hierbij valt dus op dat het overgrote deel van de mensen die reizen met de diverse ‘Oudere’-
producten instapt op de halte Peize Rondweg. Er is een kleine groep die gebruik maakt van lijn 86, 
die vanuit Peize naar Groningen, Donderdag en Norg rijdt. Deze lijn rijdt alleen op doordeweekse 
dagen enkele ritten per dag en biedt alleen een verbinding met het Hoofdstation, waar Q-link 4 door 
rijdt naar het centrum en het UMCG. 
 
In aanvulling op bovenstaande cijfers ook het aantal incheckers op alle haltes in Peize, zonder te 
filteren op producten:
 

Jaar Aantal instappers

2014 43567

2015 49792

2016 52664

2017 58148

2018 63500

2019 67903

2020 8407

Eindtotaal 343981
 
Het aantal incheckers op jaarbasis op de halte Peize Rondweg, zonder te filteren op producten:
 

Jaar Aantal instappers

2014 41070

2015 47507

2016 50508

2017 55075

2018 60205

2019 64825

2020 7934

Eindtotaal 327124




