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Verslag #ROODtrip door Aleida Berghorst

Zaterdag 20 januari 2017 was het dan zover. Na weken van inventariseren van 
positieve en negatieve kanten van het nieuwe Limburgse openbaar vervoer, via 
onder meer een Stemronde op Facebook, was het eindelijk tijd om op pad te 
gaan. Het plan was ambitieus: 15 uur in het Limburgse openbaar vervoer, door 
55 Limburgse dorpen en steden door heel Limburg. Ambitieus, vermoeiend, 
maar ook zeer leerzaam.

Nedcar
De ROODtrip begon bij de personeelsingang van VDL Nedcar. Na 20.00 uur 's 
avonds rijdt lijn 35 niet meer langs de autofabriek. Nedcar is sinds kort met een 
twee ploegendienst gaan werken en dat betekent dat mannen en vrouwen die 
na 9 uur werken met de bus naar huis moeten, eerst bijna 20 minuten moeten 
lopen naar de dichtstbijzijnde halte in Holtum. Geen aantrekkelijk vooruitzicht en 
dat terwijl de bus binnen ongeveer 10 minuten heen en terug de poorten van  de 
fabriek zou kunnen rijden. 

Brunssum - Maastricht
Via Sittard ging de reis verder naar Brunssum waar wij werden opgewacht door 
PvdA wethouder Haico Offermans en een grote groep enthousiaste leden van 
PvdA Brunssum. Veel mensen in Brunssum vinden het jammer dat, de directe 
bus naar Maastricht niet meer rijdt. Zij moeten met de bus naar Heerlen en daar 
de trein pakken naar Maastricht. Op zich een goede verbinding, maar je moet 
wel overstappen en ik kan mij voorstellen dat mensen dat vervelend vinden, 
vooral als je niet zo vaak met het OV reist of slecht ter been bent. 

Feedback van de chauffeur
Ook spraken wij in Brunssum een chauffeur die ons vertelde dat de 
dienstregeling op sommige routes zo strak is, dat zij de wettelijk toegestane 
maximum snelheid moeten overtreden om geen vertraging op te lopen. Een 
ernstig signaal, de maximum snelheid is er om de verkeersveiligheid te 
bewaken. Bovendien hebben chauffeurs, net als alle andere mensen, recht of 
voldoende pauze tijdens hun werk. 

Pottenberg
Na een korte overstap in Valkenburg reden we door naar Pottenberg in 
Maastricht. Daar werden we heel hartelijk ontvangen door Anita van Ham en 
Jintro Pauly, van PvdA Maastricht en Addie Redmeijer, bekende Pottenbergers. 
Addie overhandigde mij samen met bezorgde bewoners van Pottenberg een 
dikke stapel handtekeningen. Na 19.00 uur rijdt bus 4 niet meer tot in het 
centrum van de wijk. Bewoners moeten van 19.00 uur 's avonds een flink stuk 
lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Veel bewoners in de wijk zijn al wat 



ouder en voor sociale activiteiten aangewezen op vervoer met de bus. Zij voelen 
zich door de nieuwe concessie letterlijk achter de geraniums gezet. 

Ik kan mij dat best voorstellen. Op weg terug naar station Maastricht zijn we te 
voet naar de dichtstbijzijnde halte buiten het centrum van de wijk gelopen. Een 
wandeling van een kleine 10 minuten. Een hele opgave voor mensen die minder 
mobiel zijn. Pottenberg is niet de enige wijk in Maastricht met dit 
probleem.Namens de bewoners van Pottenberg heb ik de handtekeningen aan 
gedeputeerde Mackus overgedragen, die naar het probleem gaat kijken. 

OV-Shuttle
Op station Maastricht stonden Carrie Martens en Jean Schrijen, raadsleden uit 
Eijsden-Margraten, op ons te wachten. Met lijn 57 reden wij samen door het 
prachtige Heuvelland naar Gulpen. Onderweg vertelde Carrie over de OV-shuttle 
die in haar gemeente mensen uit kleine kernen naar de bushalte brengt. Volgens 
Carrie kost de OV-Shuttle, wat in essentie een belbusje is, 2 euro meer dan de 
reis via een reguliere bus. Daardoor besluiten mensen naar de dichtstbijzijnde 
bushalte te lopen of blijven mensen thuis. 

Op zich is het OV-shuttle vervoer een redelijke oplossing om kleine kernen waar 
relatief weinig mensen opstappen te ontsluiten, maar de vraag is of het eerlijk is 
dat de kosten voor dat vervoer op de burger worden afgewenteld. Ja, het is 
goedkoper dan een taxi, maar blijkbaar is de prijs  voor sommige mensen toch te 
hoog. Het is iets wat zeker het uitzoeken waard is. 

Gebrekkige informatievoorziening
In Gulpen namen we de bus naar Heerlen, waar wij op het station zouden 
overstappen op de bus naar Winkelcentrum Op de Kamp in Landgraaf. Doordat 
diverse passagiers met contant geld een kaartje bij de chauffeur kochten, liep de 
bus vertraging op. Nog net op tijd kwamen we aan op station Heerlen waar wij 
naarstig op zoek gingen naar onze bus. Geen informatie op de borden, geen 
perron informatie in de Arriva app of de 9292OV app. En tegen de tijd dat wij de 
bus zagen, reed deze net weg. 

Vertraging onderweg en slechte informatie op het busstation en weg is je bus. 
Jammer, maar ook iets waar OV reizigers dagelijks mee te maken krijgen. Uit 
onze inventarisatie voorafgaand en tijdens de roodtrip blijkt, dat de 
informatievoorziening naar reizigers, maar ook naar chauffeurs niet goed is. 
Reisadviezen van diverse apps, informatie voorziening op stations en bij 
bushaltes, kan echt beter. 

Buurtbus Nederweert
Vanaf Heerlen namen we de trein naar Roermond, met het plan om daar over te 
stappen op de bus naar Heythuysen. Vanuit Heythuysen rijdt er sinds kort 
namelijk een buurtbus via Leveroy naar Nederweert. Helaas lukte het ons niet 
om de buurtbus te testen, want de buurtbus rijdt niet in het weekend. Er rijdt wel 
een OV shuttle naar Leveroy, maar van Leveroy naar Nederweert is er geen 
verbinding. 



Volgens gedeputeerde Mackus, die zelf in Nederweert woont, komt dat omdat er 
niemand in stapt in het weekend. En ook door de week stappen er in Leveroy 
maar weinig mensen op. Tijdens een gesprek samen met fractieleden van PvdA 
Nederweert, dat via deze link (Link invoegen) op facebook terug te kijken is, 
legde Mackus uit dat de nieuwe OV concessie een ademende concessie is. Als 
er aanleiding toe is, dan kunnen punten uit de concessie aangepast worden. 

Verdwenen halte Ysselsteynse weg in Ysselteyn
Vanuit Nederweert ging de reis verder naar Ysselsteyn. Bij de halte Provinciale 
weg in Ysselsteyn worden we opgewacht door leden van de PvdA in Venray. De 
nieuwe halte Ysselsteyn centrum ligt letterlijk aan de provinciale weg, naast een 
grote rotonde. Er is geen zebrapad om veilig over te steken. Het is een dikke 
kilometer lopen naar de rand van de kern Ysselsteyn. Een kilometer over een 
fietspad, met slechte verlichting en langs een kale akker. 

Het nodigt niet uit om de bus te nemen en ik kan mij voorstellen dat ouders niet 
blij zijn om hun kinderen in het donker deze tocht te laten afleggen. Ook voor 
mensen die minder mobiel zijn is dit geen goede verbinding. 

Op station Venray viel ons op dat heel veel mensen op het station worden 
afgezet en opgehaald. Mijn conclusie is dat er dus op zich wel behoefte is aan 
goed OV, maar dat het zo ongemakkelijk is geworden door de jaren heen, dat 
mensen een alternatief hebben bedacht. 

Overige klachten
Er zijn bij ons heel veel berichten met positieve en negatieve punten over het 
nieuwe Limburgse OV binnengekomen. 

We hebben in de ROODtrip niet aan alle punten aandacht kunnen schenken, 
maar dat wil niet zeggen dat er ok niets mee gedaan wordt. Diverse mensen 
hebben bij ons geklaagd over de prijsverhoging van abonnementen. Die 
klachten waren ook al bij de provincie zelf binnen gekomen. Tijdens ons gesprek 
in Venray heeft gedeputeerde Mackus al aangekondigd te zoeken naar een 
oplossing voor die pri jsverhoging in de vorm van een ti jdeli jke 
overgangsregering. 

Ook wordt er hard gewerkt om de problemen op station Maastricht-Randwyck zo 
snel mogelijk op te lossen. 

Kijk ook op onze Facebookpagina voor een filmverslag van de #ROODtrip: 
www.facebook.com/pvdainlimburg




