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Advies: 
Behoud halte bij Elisabeth TweeStedenziekenhuis Tilburg 
 
 
 
Adviesdatum:  02 december 2020 
Referentie:  Advies 20.24 Halte(s) Rueckertbaan Tilburg 
Aanvraagdatum: 19 november 2020 
Aanvrager:   Arriva 
 
 
 
 
Geachte heer van Assendelft, 
 
Reizigersoverleg Brabant adviseert Arriva de haltelocatie op de Rueckertbaan bij het Elisabeth 
TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg te behouden. Dit naar aanleiding van uw adviesaanvraag op 19 
november jongstleden over het laten vervallen van één van de twee haltes op de Rueckertbaan tijdens 
de reconstructie van deze weg. 
 
De afstand tussen de haltes Rueckertbaan en Rueckertbaan West is dermate klein, namelijk 200 meter, 
dat dit niet voldoende recht doet aan het HOV-karakter van lijn 327 en 328. Te veel nabijgelegen stops 
zijn niet wenselijk op dergelijke lijnen.  
In de daaropvolgende keuze voor de haltelocatie is het ziekenhuis (en het Verbeeten Instituut) leidend 
voor Reizigersoverleg Brabant. De reden hiervoor is de vaak beperkte fysieke mobiliteit van bezoekers 
aan het ziekenhuis. Dit betekent dat wij voorstander zijn van het behoud van de halte Rueckertbaan.  
Reizigersoverleg Brabant maakt deze keuze ondanks dat navraag bij mensen uit de buurt leert dat zij 
vaker in- en uitstappen bij Rueckertbaan West (ook conform de cijfers van Arriva). Een mogelijke 
verklaring daarvoor is de rechtstreekste verbinding door lijn 327 en 328 (i.t.t. lijn 7) met een paar 
wijken in Westelijk Tilburg (’t Zand, Wandelbos) waar relatief veel voorzieningen zijn. Echter, dezelfde 
navraag maakt duidelijk dat (de meeste) mensen het geen probleem vinden om bij de halte 
Rueckertbaan of de halte Beneluxlaan in en uit te stappen. 
Een overweging die we nog graag meegeven, is het laten vervallen van de halte Rueckertbaan en 
vervolgens de halte P. Hoeflaan/ETZ aan de Rueckertbaan aan te leggen. Mogelijk scheelt dit veel 
overstekende voetgangers die naar het ziekenhuis willen. 
 
Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant uiterlijk 13 januari 2021 uw inhoudelijke reactie op dit advies.  
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Dit advies wordt na twee weken gepubliceerd op onze website www.reizigersoverlegbrabant.nl. 
Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact opnemen met de betreffende procesmanager en 
kan in overleg het advies later gepubliceerd worden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Jan Hendrikx, voorzitter 
Reizigersoverleg Brabant 


