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Busverbinding met Terras aan de Maas   
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Vraag 
Tijdens de vergadering van de Commissie Leefomgeving, d.d. 5 september 2018, heeft dhr. Hottentot 
(Nissewaard Lokaal) gevraagd naar de toezegging van Wethouder Mourik in 2016 dat bij de 
concessieverlening voor het busvervoer de ontsluiting van het Terras aan de Maas zou worden 
meegenomen.  
  
Momenteel is voorzien in een busverbinding (lijn 81) die rijdt tot aan De Vier Werelden. De gedachte 
is dat in de toekomst een rondje gereden kan worden (Metro Centrum – Elementenweg – 
Hongerlandse Dijk – Oude Maasweg – Metro Centrum). De afgelopen tijd was dit nog niet aan de 
orde, omdat de oostzijde van De Elementen nog niet was gebouwd en een busverbinding niet 
mogelijk was vanwege de bouwactiviteiten. Dit rondje is nog niet voorzien in het vervoerplan 2019 
dat in juli 2018 bestuurlijk is vastgesteld. 
Het verzoek van dhr. Hottentot is dat de busverbinding tot stand kan komen zodra de 
bouwactiviteiten zijn afgerond. 
  
Antwoord 
Vanwege bouwactiviteiten is het op dit moment niet mogelijk om de bus een rondje te laten rijden. 
Die bouwactiviteiten nemen nog wel geruime tijd in beslag. Volgens planning zullen die in het begin 
van 2021 zijn afgerond. Vanaf dat moment zou er dus een bus kunnen gaan rijden. Dat is inderdaad 
noodzakelijk, ook voor de woningen en andere voorzieningen voor ouderen bij de hoek 
Hongerlandsedijk - Oude Maasweg.  
EBS is hiervan op de hoogte en bereid om een routevoorstel te doen in het vervoerplan 2021 dat in 
het voorjaar 2020 zal worden opgesteld, mits de bouwactiviteiten tegen die tijd inderdaad voldoende 
zijn afgerond. 
  
Overigens is de halte deels al aanwezig: het halteperron ligt er, maar het bushokje staat er nog niet. 
  
 


