
Dynamische reisinformatiesystemen met de vertrektijden van De Lijn en TEC 
De Provincie Limburg neemt deel aan EMR Connect, een Europees Interreg V-A-project ter 
ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit. Doel van het 
project is concrete maatregelen te nemen op het gebied van grensoverschrijdende (OV-) mobiliteit in 
de Euregio Maas-Rijn. Met name om mobiliteit over de landsgrenzen binnen de Euregio Maas-Rijn 
heen slimmer, duurzamer en veiliger te maken. 
De doelstelling van het door de Provincie getrokken deelproject is het antwoord op de vraag of de 
vertrektijden van de Belgische bussen (van De Lijn uit Vlaanderen en TEC uit Wallonië) die Limburgse 
haltes aandoen op onze Dynamische Reisinformatiesystemen (DRIS) kunnen worden getoond. Te 
denken valt aan de dienstregeling. Dat geeft enig houvast, maar is statisch, zoal het spoorboekje. Bij 
voorkeur tonen we uiteraard de actuele reisinformatie, zoals die ook op de DRIS voor de buslijnen van 
Arriva verschijnt. We hebben Bliksem Labs B.V. uit Leidschendam opdracht verleend om voor ons uit 
te zoeken wat technisch en praktisch wel en niet mogelijk is. Tevens hebben we de conclusies uit het 
door Bliksem Labs opgeleverde onderzoek om commentaar voorgelegd aan DOVA (de samenwerking 
van Decentrale OV-Autoriteiten in Nederland) en Arriva. 

De overall conclusies zijn:
1. Plaatsing van de geplande dienstregeling van De Lijn en van TEC op de Limburgse DRIS is in 

beginsel mogelijk. De wijze waarop De Lijn het systeem van (bus-) lijnnummers heeft ingericht, 
bemoeilijkt echter het geautomatiseerd verwerken daarvan. De statische informatie van TEC 
kent dit probleem niet.

2. Omdat de datastromen van De Lijn en TEC niet volledig aansluiten op de Nederlandse 
standaards en niet volledig zijn, is de weergave van real time information van De Lijn en TEC 
op de Limburgse DRIS voor een relatief hoog percentage (ongeveer 30% van de gevallen) niet 
correct. De mate waarin men op de getoonde informatie mag vertrouwen, wordt daardoor 
onzeker.

3. Vanuit Europa zijn nieuwe standaards op komst: NeTEx (voor de geplande dienstregeling) en 
SIRI (voor real time information). Hiervan wordt een grotere flexibiliteit en compatibiliteit 
verwacht. Dat is immers de doelstelling. Onduidelijk is echter op welke termijn deze in België en 
Nederland worden geïmplementeerd en dus voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling 
kunnen worden ingezet. 

Met bovenstaande conclusies is voor ons het EMR Connect deelproject Reizigersinformatie van De 
Lijn en TEC op de Limburgse DRIS afgerond. Het rapport van Bliksem Labs en de conclusies uit de 
commentaren van Bliksem Labs, DOVA en Arriva zoals hierboven verwoord geven we bij dezen vrij 
voor publicatie op de website van EMR Connect. Plaatsing geschiedt in de vorm van de Nederlandse 
teksten en de Engelse vertalingen met de disclaimer dat de Nederlandse tekst geldt.

Het vervolg is naar onze mening nu aan de partijen die het meest baat hebben bij een correcte 
dynamische reisinformatie voor de reizigers, de vervoersmaatschappijen en de organisaties die de 
reisinformatie gereed maken voor plaatsing op de DRIS en in (reisinformatie-) apps.


