
Reizen met R-net

“De bus rijdt zo vaak dat ik 
gewoon naar de halte kan lopen 
zonder op de tijd te letten.”

Snel, betrouwbaar, frequent en comfortabel 
openbaar vervoer in de hele Randstad

De 5 zekerheden  
van R-net
Met R-net wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijk 

alternatief voor de auto. Wie reist met de bussen, trams, 

metro’s of treinen van R-net profiteert van de vijf zeker-

heden van R-net.

Betrouwbaar
R-net is betrouwbaar, rijdt stipt volgens de dienst- 

regeling en biedt goede aansluitingen op andere vormen 

van openbaar vervoer.

Frequent
R-net rijdt meerdere keren per uur. U hoeft nooit lang op 

uw bus, tram, metro of trein te wachten. 

Snel 
R-net rijdt snel. Om dat mogelijk te maken wordt de 

infrastructuur aangepast. Er worden bijvoorbeeld bus-

banen aangelegd en verkeerslichten worden zo ingericht 

dat de bus voorrang heeft. Zo bent u snel op de plaats 

van bestemming. 

Toegankelijk 

R-net is toegankelijk. Zowel de voertuigen als de haltes zijn 

zo ontworpen dat iedereen gebruik kan maken van R-net.  

Comfortabel 
Alle voertuigen zijn comfortabel en de  haltes bieden veel 

wachtcomfort en digitale informatiepanelen waarop 

actuele vertrektijden staan.

Informatie over reizen met R-net
Het vervoer op de R-net lijnen wordt verzorgd door 

verschillende openbaar vervoerbedrijven. Voor actuele 

reisinformatie, tarieven, abonnementen, verloren voor-

werpen en overige vragen kunt u contact opnemen met 

de klantenservice van de vervoerder waar u mee reist. 

Plannen van uw reis
Makkelijk en snel uw reis plannen kan via www.9292.nl 
of via de website van uw vervoerder. 

Meer weten over R-net
Ga voor meer informatie over R-net naar www.rnet.nl

www.zuid-holland.nl/r-net 
Januari 2019
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R-net op de kaart
R-net groeit. De provincie Zuid-Holland heeft acht R-net buslijnen.

Elders in de provincie zijn nieuwe lijnen in ontwikkeling. De regionale 

spoorlijn Alpen aan den Rijn – Gouda is onderdeel van R-net en in 2019 

is ook de MerwedeLingeLijn (Dordrecht – Geldermalsen) aan het R-net 

toegevoegd. In de hele Randstad zijn al meer dan zestig lijnen onderdeel  

van R-net,  ook dit aantal groeit komende jaren verder door. 

Naast de R-net lijnen rijden er op sommige plaatsen ‘gewone’ HOV-

lijnen. Deze lijnen rijden minder frequent dan R-net, maar hebben 

verder alle voordelen van hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen. 

Over R-net
Het aantal inwoners in Zuid-Holland groeit, het verkeer is druk en we  

reizen met z’n allen steeds meer. Zuid-Holland wil de best bereikbare  

provincie zijn en werkt dus hard aan het verbeteren van de provinciale 

wegen, (snel)fietspaden én openbaar vervoer. Samen met andere over- 

heden en vervoerders bouwt de provincie aan een netwerk van hoogwaardig 

openbaar vervoer in de Randstad: R-net. En met succes! Op de lijnen waar 

R-net bussen rijden, maken ieder jaar meer mensen gebruik van de bus. 

Ook waarderen reizigers het comfort en de reissnelheid van R-net enorm.

 

Snel, frequent en betrouwbaar
R-net is hét kwaliteitsmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de 

Randstad. Alle R-net verbindingen samen vormen een aantrekkelijk netwerk 

van snel, betrouwbaar, frequent en comfortabel openbaar vervoer. R-net 

bussen rijden over snelle, doorgaande routes en stoppen minder vaak. Dit 

levert rijtijdwinst op, verkleint de kans op vertragingen en leidt daardoor tot 

grotere betrouwbaarheid en meer reiscomfort. Overstappen gaat makkelijk 

en snel op de OV-knooppunten waar R-net lijnen samenkomen met andere  

vormen van openbaar vervoer. De bussen, trams, metro’s en treinen van 

R-net zijn makkelijk te herkenen aan de rood-grijze uitstraling. 

Nieuwe infrastructuur en comfortabele haltes
De provincie investeert in nieuwe infrastructuur om bussen sneller te laten 

rijden. Zoals de aanleg van busbanen en het aanpassen van verkeerslichten 

zodat de bus voorrang heeft. Langs R-net verbindingen worden nieuwe haltes 

en stations gebouwd en bestaande aangepast met comfortabel meubilair 

en actuele reisinformatie. De haltes worden voor iedereen toegankelijk 

gemaakt. Omdat voor sommige reizigers de afstand van de voordeur naar de 

halte wat groter is komen er op veel plaatsen extra voorzieningen om het reizen 

van en naar de halte aantrekkelijk te maken. Denk hierbij aan overdekte  

fietsenstallingen, fietskluizen, fietspaden, P+R terreinen en K+R stroken.

“De halte is misschien wat verder van huis,  
maar met de fiets ben ik er zo!”
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