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Buurtbus draait om samenhang

De buurtbus is al veertig jaar een onmisbare schakel van het openbaar vervoer op het platteland, 

dat vanwege bezuinigingen onder druk staat. De buurtbus biedt voor iedereen kleinschalige en 

kosteneffectieve mobiliteit.

Wat komt er allemaal kijken bij het opzetten en rijden van een buurtbus? CROW-KpVV heeft die 

kennis en ervaring van buurtbusprojecten gebundeld in dit Handboek Buurtbus. Daarmee kunnen 

zowel nieuwe initiatieven als bestaande projecten hun voordeel doen. Dit handboek kan ook inte-

ressant zijn voor provincies en metropoolregio’s die het regionale openbaar vervoer aansturen. En 

voor gemeenten die hun inwoners en bezoekers meer vervoer en zinvol vrijwilligerswerk willen 

bieden.

Graag bedank ik de bestuursleden van buurtbusverenigingen die vanuit hun praktijkervaring advie-

zen, tips en voorbeelden aandroegen. Dit handboek is geen blauwdruk hoe het móét, maar een 

handreiking hoe het kán. CROW-KpVV houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen 

voor een volgende editie.

Eén ding is duidelijk: bij de buurtbus draait het om samenhang met het andere openbaar vervoer 

én samenwerking tussen buurtbusvereniging, gemeente, ov-autoriteit en vervoerder. Als dat voor 

elkaar is – burgers rijden voor burgers – dan bepaalt de reiziger of de buurtbus een succes is. Veel 

inspiratie en leesplezier toegewenst!

CROW-KpVV

Wim van Tilburg

directeur

Woord vooraf
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De eerste buurtbus rijdt op 27 augustus 1977 in het 

Zuid-Hollandse Berkenwoude. Onder aanvoering van het 

toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat beginnen 

dat jaar vijf buurtbusprojecten. Het idee komt van de 

Engelse ‘community bus’. De Nederlandse buurtbus rijdt op 

het platteland waar te weinig reizigers zijn voor een streek-

bus. Vrijwillige chauffeurs besturen de buurtbus. Per rit 

kunnen er maximaal acht passagiers mee. Volgens de eva-

luatie [w1] in 1981 is de buurtbus een succes.

De buurtbus is inmiddels een volwaardig onderdeel van het 

openbaar vervoer. Nederland telt ongeveer tweehonderd 

buurtbusprojecten. Per project is er een vereniging die de 

buurtbus rijdt. Bij elkaar tellen die verenigingen naar schat-

ting een kleine 5.000 vrijwilligers. Per buurtbus zijn mini-

maal 25 vrijwilligers nodig.

Meestal rijdt de buurtbus doordeweeks, soms ook op 

zaterdag. De frequentie is vaak één keer per uur. Meestal 

sluit de buurtbus op een halte of station aan op ander 

openbaar vervoer (bus, trein). Reizigers kunnen een papie-

ren kaartje kopen en ook steeds vaker met hun OV-chip-

kaart betalen. Het tarief bedraagt 1,00 tot 3,50 euro per rit.

Provincies (en metropoolregio’s in de Randstad) gaan over 

het openbaar vervoer, dus ook over de buurtbus. Gemeen-

ten hebben ook belangen: die willen vervoer voor hun bur-

gers en gaan over de haltes. De buurtbus lift mee op de 

concessie (exclusieve vergunning) van de provincie aan het 

ov-bedrijf in het gebied. De vervoerder stelt een buurtbus 

beschikbaar en geeft advies en steun aan het bestuur van 

de vereniging.

Vanwege de vrijwilligers en 8-persoonsbus is het laten rij-

den van een buurtbus goedkoper dan een grote bus of 

Regiotaxi. Een buurtbus kost ongeveer 50.000 tot 60.000 

euro per jaar. Die kosten zijn uiteindelijk voor de provincie 

of metropoolregio. Soms betalen ook de gemeente(n) of 

sponsors mee aan de buurtbus.

Naast de buurtbus bestaan er andere vormen van klein-

schalig vervoer met vrijwilligers, van Dorpsauto tot Wens-

bus [1 en 2]. Soms is dat vervoer vraaggestuurd: alleen als 

reizigers zich hebben aangemeld. De keuze is aan de pro-

vincie of metropoolregio, liefst in overleg met de gemeen-

te(n). De buurtbus kent vijf sterke punten:

  landelijke formule: bijna iedereen kent hem

  makkelijk te vinden en te plannen: dienstregeling zit in 

ov-reisplanners

  je hoeft niet van tevoren te bellen, zoals bij Flexnetten en 

Regiotaxi’s

  relatief goedkoop: 50.000 tot 60.000 euro per jaar

  geworteld in de samenleving: chauffeurs kennen hun 

klanten.

Samenvatting: sterke punten buurtbus
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De buurtbus is onderdeel van het openbaar vervoer. Wat is 

openbaar vervoer precies? Een overzicht van definities, 

wetten en regels.

1.1 Openbaar vervoer
De definitie van openbaar vervoer is “voor een ieder open-

staand personenvervoer volgens een dienstregeling met 

een auto, bus, trein, metro, tram”. Voor een ieder open-

staand betekent dat iedereen die bij de halte staat te wach-

ten mee mag (als er in het voertuig tenminste genoeg 

plaats is). Een dienstregeling is een tijdschema van een lijn 

(verbinding van beginpunt naar eindpunt) met meestal per 

halte een vertrek- of aankomsttijd, zodat reizigers hun rit of 

reis kunnen plannen. Een bus is duidelijk: een stads- of 

streekbus. Een auto is in dit verband een taxi of busje voor 

maximaal acht personen, de bestuurder niet meegeteld.

Besloten vervoer

De tegenhanger van openbaar vervoer is besloten vervoer. 

Dan moet je ook betalen voor de bus, maar mag je niet 

zomaar mee: je moet jezelf aanmelden, lid zijn of een pasje 

hebben. Voorbeelden zijn personeelsbussen voor werkne-

mers van een groot bedrijf. Dan hebben we ook nog taxi-

vervoer. Dat is een auto (of taxibus) die niet van de ene naar 

de andere halte rijdt volgens een dienstregeling, maar van 

het ene adres naar het andere, zónder dienstregeling. 

Voorbeelden zijn de NS Zonetaxi (opvolger van de Treintaxi) 

en Regiotaxi (aanvulling op het openbaar vervoer).

1.2 Wet personenvervoer
De definitie van openbaar vervoer staat in de Wet perso-

nenvervoer 2000, afgekort Wp 2000 [3]. Die wet stamt uit 

2001, vandaar de naam (hij kwam een jaar later dan 

gepland). Bij het instappen in het openbaar vervoer ont-

staat een overeenkomst met rechten en plichten voor 

zowel vervoerder als reiziger. De vervoerder moet de reizi-

ger vervoeren, de reiziger moet de vervoerder betalen. 

Rechten en plichten voor de reiziger staan in de ‘Algemene 

voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer 2014’ [w2].

Bus

Een bus is volgens de Wet personenvervoer 2000 “een 

motorrijtuig (…) ingericht voor het vervoer van meer dan 

acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen”. 

Dat is dus een stads- of streekbus. Een stadsbus heeft rela-

tief meer sta-plaatsen (kortere ritten), een streekbus relatief 

meer zitplaatsen (langere ritten).

Auto

Een auto is volgens de wet “een motorrijtuig ingericht voor 

het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder 

daaronder niet begrepen”. Dat is dus een taxi of 8-per-

soonsbusje. Een buurtbus is dus officieel een auto met 

ruimte voor één chauffeur en maximaal acht reizigers.

Buurtbus

De ‘buurtbus’ staat niet in de wet, maar wordt wel 

beschouwd als openbaar vervoer. Want hij voldoet aan de 

definitie van openbaar vervoer: voor iedereen open, met een 

dienstregeling en in een busje voor maximaal acht reizigers.

Dienstregeling

Een dienstregeling is een “voor een ieder kenbaar schema 

van reismogelijkheden waarin zijn aangeduid de halteplaat-

sen waartussen openbaar vervoer wordt verricht, zo nodig 

onder vermelding of de halteplaatsen of tijdstippen door de 

reiziger kunnen worden beïnvloed”. Je moet de dienstrege-

ling dus publiceren: op papier, op internet en liefst allebei. 

Het tweede deel van de definitie gaat over de belbus. Die 

heeft wel een dienstregeling, maar rijdt alleen als zich reizi-

gers (per telefoon, via internet of anders) hebben aange-

meld. Zonder dienstregeling is het dus geen openbaar ver-

voer, maar besloten vervoer (met een bus) of taxivervoer 

(met een auto).

1.3 Concessie
Een vervoerbedrijf mag uitsluitend openbaar vervoer ver-

zorgen als het een concessie (of ontheffing) heeft. Een 

concessie is een exclusieve vergunning van een overheid 

aan een bedrijf voor een bepaalde handeling gedurende 

een bepaalde tijd. Een ov-concessie is dus het exclusieve 

recht van een vervoerbedrijf om gedurende bijvoorbeeld 

tien jaar openbaar vervoer te verrichten. Dat kan in een 

bepaald gebied zijn (gebiedsconcessie) of op een bepaalde 

lijn (lijnconcessie). Exclusief wil zeggen dat andere vervoer-

ders zonder toestemming geen inbreuk mogen maken op 

dat gebied of die lijn. Een busconcessie loopt maximaal tien 

jaar.

Heel soms zie je openbaar vervoer zónder concessie. Zo 

heeft vervoerder Flixbus een ontheffing om openbaar ver-

voer te verzorgen op ontbrekende schakels in het spoor-

wegnet (bijvoorbeeld van Nijmegen naar Rotterdam over 

de snelweg).

1.4 Ov-autoriteiten
Het openbaar vervoer wordt aangestuurd door veertien 

overheden: de twaalf provincies en in de Randstad ook 

twee metropoolregio’s:

  provincies Drenthe en Groningen (samen OV-bureau 

Groningen Drenthe)
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  provincie Flevoland

  provincie Fryslân

  provincie Gelderland

  provincie Limburg

  provincie Noord-Brabant

  provincie Noord-Holland

  provincie Overijssel

  provincie Utrecht

  provincie Zeeland

  provincie Zuid-Holland

  Stadsregio Amsterdam

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Deze ov-autoriteiten ontwikkelen het regionale open-

baar-vervoerbeleid en verlenen concessies (daarom heten ze 

ook wel concessieverleners) aan openbaar-vervoerbedrijven:

  Arriva

  EBS

  GVB

  HTM

  NS (alleen voor enkele regionale spoorlijnen)

  Qbuzz

  RET

  Syntus

  Transdev (Breng, Connexxion, Hermes, Veolia)

Regionaal ov

Ov-autoriteiten gaan over het regionaal openbaar vervoer. 

Dat is het stads- en streekvervoer plus regionale spoorlij-

nen en ferry’s. Ze richten zich steeds vaker op de hoofda-

ders: de hoogwaardige of verbindende (snelle) bus- en rail-

lijnen. De buurtbus dringt juist door tot in de haarvaten van 

het openbaar vervoer.

(Inter)nationaal ov

Er is ook nationaal openbaar vervoer, aangestuurd door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. IenM heeft aan NS een 

concessie verleend voor het hoofdrailnet (Intercity’s en Sprin-

ters) van 2015 tot 2025. Het internationaal openbaar vervoer 

(bus- en spoorlijnen die de landsgrens oversteken) is gelibera-

liseerd: de vrije markt. Daar is dus geen concessie nodig.

Vergunning

Alle vervoerders (of concessiehouders) moeten naast een 

concessie een Europese vergunning hebben met een toet-

sing op betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbe-

kwaamheid. Een buurtbusvereniging hoeft geen concessie 

en vergunning te hebben: die lift mee op de concessie en 

vergunning van het vervoerbedrijf.

1.5 Aanbesteding
De wet verplicht ov-autoriteiten om hun openbaar vervoer 

aan te besteden. Dat doen ze aan de hand van een Pro-

gramma van Eisen. In dat PvE staan niet alleen eisen, maar 

soms ook wensen. Vervoerders kunnen daarop inschrijven 

door een uitgebreide offerte in te dienen. De vervoerder 

met de beste verhouding tussen prijs (of subsidie) en kwali-

teit krijgt dan de concessie gegund. Alleen de twee metro-

poolregio’s mogen hun openbaar vervoer onderhands 

gunnen (dus zonder openbare aanbesteding) aan het ‘eigen’ 

vervoerbedrijf GVB, HTM of RET.

Concessie-indeling

De ov-autoriteit kan z’n concessies op verschillende  

manieren indelen, bijvoorbeeld één of meer, gebieden of 

lijnen, bus en rail, noord en zuid, stad en streek, centrum  

en periferie.

Eisen

De ov-autoriteit stelt in elk geval eisen aan:

  dienstregeling (lijnen, dagen, frequenties, aansluitingen)

  tarieven (verschillende kaartsoorten, maximale prijs)

  toegankelijkheid voor reizigers met een beperking

  veiligheid voor reizigers en personeel

  informatie aan consumentenorganisaties (voor advies)

  informatie aan ov-autoriteit (voor controle).

Buurtbus en concessie

Bestaande buurtbussen zijn altijd onderdeel van een conces-

sie. Er gelden dus eisen aan de dienstregeling, financiering, 

tarieven en toegankelijkheid van de buurtbus. Vaak bevatten 

concessies ook eisen voor nieuwe buurtbusprojecten.

Consumentenorganisaties

Consumentenorganisaties (zoals ANWB, Fietsersbond, 

gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden, plattelands-

verenigingen, reizigersvereniging Rover) mogen volgens de 

Wet personenvervoer 2000 de ov-autoriteit adviseren over 

het openbaar vervoer. Deze organisaties zijn meestal ver-

enigd in één ROCOV per ov-autoriteit. ROCOV staat voor 

Reizigersoverleg Consumentenbelangen Openbaar Ver-

voer. Meestal is het ROCOV het van harte eens met de 

plannen voor een nieuwe buurtbus.
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Een nieuwe buurtbus begint meestal met een burgerinitia-

tief: een groep mensen, politieke partij of wijkraad die 

graag ziet dat er een nieuwe of rechtstreekse verbinding 

komt. Bijvoorbeeld van een dorp naar een station of andere 

voorzieningen (school, winkelcentrum, ziekenhuis). 

Meestal gaat het om een ‘witte vlek’: er rijdt nog geen ander 

openbaar vervoer. Het kan ook gaan om een lijn (of ritten) 

die de ov-autoriteit vanwege bezuinigingen heeft opgehe-

ven omdat een grote bus te weinig reizigers trekt. Als het 

idee van een buurtbus is opgeborreld, waar begin je dan? 

En hoe pak je het verder aan? Van vraag (wat willen de reizi-

gers) naar aanbod (lijn met dienstregeling).

2.1 Eerste vragen
De eerste vragen van het buurtbuscomité in oprichting – 

dat bij voorkeur samen met de gemeente optrekt – aan de 

ov-autoriteit:

  Wat staat er in de concessie over (nieuwe) buurtbussen?

  Betaalt de ov-autoriteit extra geld aan de vervoerder voor 

een nieuwe buurtbus?

  Is er een subsidiepotje (fonds, regeling, verordening) 

voor nieuwe buurtbusprojecten?

  Is een (tijdelijke of blijvende) financiële bijdrage van de 

gemeente(n) of van andere partijen een voorwaarde?

  Bieden deze geldstromen zicht op continuïteit als de 

buurtbus een succes wordt?

  Wat zijn de (minimum) voorwaarden, eventuele proefter-

mijn en evaluatiecriteria?

  Wie kan de aanvraag indienen: de buurtbusvereniging, 

gemeente of vervoerder?

Met de antwoorden op deze vragen kan het burgerinitiatief 

of buurtbuscomité het project uitwerken. Of concluderen 

dat een buurtbus geen haalbare kaart is. Dan biedt wellicht 

ander kleinschalig vrijwilligersvervoer [1 en 2] een oplossing.

2.2 Begin- en eindpunt
Biedt de verkenning perspectief voor een nieuwe buurtbus, 

dan kun je een eerste opzet maken. Welke dorpen, wijken, 

winkelcentra of zorginstellingen moet de buurtbus verbin-

den? En wat is een logisch begin- en eindpunt: een dorp, 

bushalte, busstation, treinstation of iets anders? De buurt-

bus dient het openbaar vervoer aan te vullen en dus niet 

parallel te rijden aan een grote bus. Met een bushalte, bus-
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station of treinstation in de route is de buurtbus geen los-

staande lijn, maar een volwaardige schakel in het netwerk.

Lijn & route

Door te kijken naar herkomst (waar komen potentiële reizi-

gers vandaan) en bestemming (waar willen ze naartoe) ont-

staan de eerste contouren van een lijn met haltes. De 

buurtbus kan door nauwere straten dan een grote bus. 

Door de route een keer te rijden en extra tijd te rekenen 

voor in- en uitstappen, kun je de rijtijd schatten. Hou er 

rekening mee dat de buurtbus pas bij een halte mag wegrij-

den als alle reizigers hun veiligheidsgordel hebben omge-

daan. En dat een buurtbus bij een verkeersremmende 

maatregel (as-verspringing, drempel) vanwege het comfort 

stapvoets moet rijden.

Haltes

De buurtbus stopt in principe bij een bushalte. Hij mag ook 

op andere plekken stoppen om reizigers te laten in- en uit-

stappen. Om langs de route te kunnen instappen, kunnen 

reizigers hun hand opsteken. En om tussen twee haltes te 

mogen uitstappen, kunnen reizigers overleggen met de 

chauffeur. Beperk dit vanwege het comfort (hogere in- en 

uitstap door ontbreken halteperron), de duidelijkheid (wan-

neer mag het wel of niet) en de veiligheid (kan het veilig of 

niet) tot wegen met weinig verkeer.

2.3 Maximaal 10 kilometer & 27 minuten
Als vuistregel geldt een lijnlengte van 8 tot 10 kilometer. De 

maximale rijtijd mag dan 26 tot 27 minuten zijn. Zo kun je 

met één buurtbus elk uur rijden: het ene half uur heen, 

even pauze of wat marge, en het andere uur weer terug. 

Marge is noodzakelijk om kleine vertragingen te kunnen 

opvangen; dat voorkomt dat de volgende rit óók met een 

vertraging vertrekt die je dan vervolgens nooit meer kunt 

inlopen.

Hogere of lagere frequentie

Bij een kortere rijtijd van maximaal 12 minuten kan de 

buurtbus zelfs elke 30 minuten rijden, wat handig kan zijn 

tijdens de (drukkere) spits. Bij een langere rijtijd dan 

27 minuten kun je met één buurtbus geen uurdienst rijden, 

maar heb je een extra buurtbus nodig of ontstaat een 

onaantrekkelijke dienstregeling van elk anderhalf uur of 

elke twee uur. Een frequentie van elk uur of half uur is mak-

kelijker te onthouden voor de reizigers en biedt betere aan-

sluitingen met het andere openbaar vervoer.

Minimaal 5.000 reizigers

Een andere vuistregel is dat een buurtbus minimaal 5.000 

reizigers per jaar vervoert. Dat zijn er 100 per week of 20 per 

werkdag. Onder de 5.000 reizigers per jaar heeft een buurt-

bus weinig zin en zijn vraaggestuurde oplossingen wellicht 

beter, efficiënter of goedkoper. Vervoerkundigen – mensen 

met verstand van (openbaar) vervoer – van de vervoerder 

kunnen het buurtbuscomité helpen met de uitwerking van 

de nieuwe buurtbus: lijn, route, haltes en dienstregeling. Zij 

kunnen ook adviseren over de exacte tijdstippen met het 

oog op gewenste aansluitingen op bus en trein.

Zuid-Beveland: zoek aansluiting
oprichting 2014

leden 70

lijnen 6

enkele reis 3,50 euro of OV-chipkaart

passagiers 72.000 per jaar

vervoerder Connexxion

buurtbussen Mercedes Sprinter

website www.buurtbuszuidbeveland.nl

Het initiatief ging in Zuid-Beveland niet uit van een burgercomité, maar van Connexxion. Die heeft de zaken voortvarend 

aangepakt. De vereniging beschikt over drie planners en vier opleiders. De buurtbussen takken vooral aan op NS-stations. 

Ze mikken niet op scholieren, want voor die groep heeft de provincie Zeeland een apart busnet. Alle buurtbussen hebben 

een 27 MC ‘bakkie’ waarmee chauffeurs onderling kunnen communiceren.

Advies:  zoek als beginnende vereniging aansluiting bij andere buurtbusverenigingen, dan hoef je niet zelf het wiel 

uit te vinden.
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2.4 Dienstregeling
Als de buurtbus ook forensen en/of scholieren vervoert, 

moet de eerste rit rond 7.00 uur rijden. De laatste rit ligt 

meestal zo rond 18.00 uur. Wellicht is ook een avondrit 

naar bijvoorbeeld een ziekenhuis wenselijk én mogelijk. 

Verder moet je inschatten of ritten op zaterdag wenselijk 

zijn en voldoende reizigers opleveren. De periode kan op 

zaterdag wat korter zijn, bijvoorbeeld van 10.00 tot 16.00 

uur. Meestal rijden buurtbussen niet op zondag. Er zijn dan 

weinig reizigers en bovendien staan veel vrijwilligers niet te 

springen om op zondag dienst te hebben. De dienstrege-

ling kan – in overleg met de vervoerder – maar op enkele 

vaste momenten per jaar worden veranderd. De landelijke 

nieuwe dienstregeling begint elk jaar op de tweede zondag 

van december.

Meer dan acht reizigers

Soms trekken bepaalde ritten meer dan de acht reizigers 

die in een buurtbus mogen zitten. Bijvoorbeeld scholieren 

in de ochtendspits of forensen bij slecht weer (als minder 

mensen willen fietsen). Sommige verenigingen zetten dan 

een tweede of zelfs derde buurtbus in. Die extra buurtbus 

moet er dan wel zijn en is relatief duur omdat hij alleen in 

de spits rijdt. Een andere oplossing is om – in overleg met 

de vervoerder – op bepaalde dagen of tijden een grote bus 

te laten rijden, zodat iedereen altijd mee kan.
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Dankzij de vrijwillige chauffeur en goedkopere 8-per-

soonsbus kost het laten rijden van een buurtbus ongeveer 

40 procent van het laten rijden van een grote bus. Dat is de 

reden waarom een buurtbus kan bestaan in gebieden en 

op lijnen waar geen grote bussen (meer) rijden. Wat zijn de 

kosten en opbrengsten van een buurtbus?

3.1 Kosten
Globaal kost het 50.000 tot 60.000 euro per jaar om een 

buurtbus te laten rijden. De minimale kostenposten:

afschrijving € 12.500

diesel € 11.000

bestuur vereniging € 6.000

onderhoud € 5.000

indirect personeel vervoerder € 5.000

verzekeringen € 3.500

motorrijtuigenbelasting € 3.500

kapitaallasten € 2.500

eigen risico verzekering € 2.000

stalling € 1.500

medische keuringen € 250

 € 52.750

Bestuurskosten

De ov-autoriteit maakt het vastgestelde bedrag per buurt-

bus over aan de vervoerder. De buurtvereniging krijgt van 

die vervoerder alleen de bestuurskosten van gemiddeld 

6.000 euro per jaar uitgekeerd. Dat bedrag is bestemd voor 

bijvoorbeeld activiteiten voor vrijwilligers, Algemene 

Ledenvergadering, bankkosten, marketing, onkostenver-

goedingen en vergaderkosten.

3.2 Tarieven
De ov-autoriteit stelt meestal elk jaar de (maximale) tarie-

ven vast. Dat kan een vaste prijs zijn voor papieren kaartjes 

of een opstaptarief plus kilometerprijs voor de OV-chip-

kaart. De ov-autoriteit bepaalt of de buurtbus (de relatief 

dure) apparatuur voor het lezen van de OV-chipkaart aan 

boord moet hebben.

3.3 Opbrengsten
De buurtvereniging draagt de opbrengst uit de verkoop van 

papieren kaartjes regelmatig af aan de vervoerder. De 

opbrengst uit de OV-chipkaart komt automatisch bij de 

vervoerder terecht. De opbrengst van een buurtbus 

bedraagt gemiddeld 1,50 euro per reiziger. Bij 5.000 reizi-

gers per jaar bedragen de opbrengsten dus minimaal 7.500 

euro per jaar. Deze aan de vervoerder af te dragen 

 3 Geldzaken: kosten & opbrengsten

opbrengsten staan dus niet op de jaarlijkse begroting van 

de buurtbusvereniging.

Papieren kaartjes

Voor tarieven en kaartjes in de buurtbus geldt: hou het sim-

pel. Als reizigers in de buurtbus kunnen in- en uitchecken 

met hun OV-chipkaart, kunnen ze óók een los kaartje 

kopen bij de chauffeur. Dat is meestal een enkeltje: een 

kaartje voor één rit met de buurtbus (dus zonder overstap 

op ander openbaar vervoer). Als de buurtbus geen 

OV-chipkaart accepteert, dan kunnen er bijvoorbeeld 

enkeltjes, vier- en tienrittenkaarten te koop zijn in zowel 

voltarief als met korting. Die (leeftijd)korting geldt voor kin-

deren, scholieren en senioren. De vervoerder geeft deze 

papieren kaartjes ‘in consignatie’, in beheer.

OV-chipkaart

Vanwege de prijzige apparatuur kunnen reizigers niet in 

elke buurtbus betalen met hun OV-chipkaart. Ov-autoritei-

ten zijn ook niet verplicht om de OV-chipkaart in de buurt-

bus te accepteren als betaalmiddel. Er is één uitzondering: 

de OV-chipkaart voor studenten. Die is geldig in het hele 

openbaar vervoer en dus óók in de buurtbus, zelfs als er 

geen OV- chipkaartapparatuur is. Het enige dat de buurt-

buschauffeur dan kan doen, is controleren of de pasfoto op 

de OV-studentenchipkaart lijkt op de reiziger.

Vaste of losse apparatuur

Het heeft voordelen om elke buurtbus uit te rusten met 

OV-chipkaartapparatuur. Vooral voor overstappende reizi-

gers is dat gemakkelijker: geen gedoe meer met een apart 

kaartje voor de buurtbus. Om de OV-chipkaart in de buurt-

bus te kunnen gebruiken, moet de buurtbus een losse of 

vaste OV-chipkaartlezer hebben. Aanbevolen wordt inge-

bouwde chipkaartapparatuur. Na zich vóór de dienst te 

hebben ingemeld, heeft de chauffeur daar geen omkijken 

meer naar. Reiziger kunnen dan vlot instappen en het aan-

tal verkoophandelingen (kaartje afscheuren, kaartje stem-

pelen, wisselgeld teruggeven) neemt drastisch af. Minder 

contant geld bij de chauffeur is ook beter voor de sociale 

veiligheid: minder kans op een overval. Het gebruik van een 

losse kaartlezer is af raden. De chauffeur moet de locatie 

van de halte dan vaak met de hand instellen op een klein 

apparaat met veel mogelijkheden: dat is vragen om fouten.

Actuele data

Met OV-chipkaartapparatuur in de buurtbus moeten alle 

data elke dag worden uitgelezen via een WLAN-verbinding 

(draadloos internet of wifi) naar de vervoerder. De inbouw 

van vaste OV-chipkaartapparatuur vergt een investering. 

Voordeel van vaste OV-chipkaartapparatuur is dat de 

buurtbuschauffeur via zijn inmeldscherm ook exact kan 
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zien of hij volgens dienstregeling rijdt. Dat voorkomt te 

vroeg vertrekken van een halte. Bovendien gaan alle ritdata 

direct naar landelijke systemen voor actuele reisinformatie: 

informatieschermen op bushaltes, reisadviezen van 

ov-reisplanners en apps op smartphones.

3.4 Andere inkomsten
Crowdfunding: geld lenen van burgers zonder tussenkomst 

van de bank om een buurtbus of project mogelijk te maken, 

met een afgesproken tegenprestatie. Dat kan rente zijn, 

maar bijvoorbeeld ook een aantal gratis buurtbusritten of 

een combinatie.

Donaties: geld dat burgers schenken om de buurtbus te 

steunen, in principe zonder tegenprestatie.

Sponsoring: geld van bedrijven en organisaties om de 

buurtbus te steunen, met een afgesproken tegenprestatie, 

bijvoorbeeld vermelding op of in de buurtbus, in folders, op 

kleding, op posters of op de website van de buurtbus.

Reclame: geld van bedrijven en organisaties om meer 

omzet te maken, met een afgesproken tegenprestatie, bij-

voorbeeld reclame op of in de buurtbus, in folders, op kle-

ding, op posters of op de website van de buurtbus.

Subsidies: geld van overheden of overheidsorganisaties om 

maatschappelijke doelen te halen.

Rijk van Nijmegen: wees professioneel

oprichting 1981

leden 115

lijnen 5

enkele reis 2,50 euro of OV-chipkaart

passagiers 62.000 per jaar

vervoerder Breng (Hermes/Connexxion)

buurtbussen Tribus Civitas (Fiat Ducato)

website www.buurtbus.com

Aan de buurtbus, huisstijl, kleding en website kun je zien dat Rijk van Nijmegen een serieuze buurtbusvereniging is. Op lijn 

563 en 565 is het ’s ochtends zo druk dat er een extra bus nodig is. Lijn 564 is als enige gratis. Breng betaalt 32.000 euro 

per jaar aan de vereniging, de gemeenten subsidiëren de overige 8.000 euro naar rato van gereden kilometers. Rijvaar-

digheid van vrijwilligers wordt tussentijds getoetst en bijgespijkerd.

Advies: organiseer de buurtbusvereniging professioneel.
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 4 Gemeente: vrijwilligers & haltes

Een verschil met ander openbaar vervoer is de vrijwillige 

chauffeur en de lokale buurtbusvereniging. Lokaal vrijwilli-

gerswerk sluit minder goed aan op de regionaal georgani-

seerde en professionele ov-autoriteit en vervoerder. 

Daarom is het zinvol de gemeente(n) te betrekken bij de 

opzet en instandhouding van het buurtbusproject: de 

gemeente stimuleert vrijwilligerswerk, heeft baat bij goede 

verbindingen en gaat over haltes van de buurtbus.

4.1 Vrijwilligers
Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving 

waaraan iedereen wordt geacht mee te doen. Zelfredzaam-

heid van burgers staat hoog in het vaandel. Met een buurt-

bus organiseren burgers zelf vervoer als het aantal reizigers 

te klein is voor een grote bus. Vaak heeft een gemeente een 

vrijwilligersbank of -centrale die voor de buurtbusvereni-

ging chauffeurs kan zoeken. Dat helpt mensen zonder (vol-

ledige) baan of met een uitkering aan een zinvolle tijdsbe-

steding. Dat is ook in het belang van de gemeente.

4.2 Verbindingen
Elke gemeente heeft baat bij zo goed mogelijke verbindin-

gen met de buitenwereld, vooral als er geen of weinig grote 

bussen rijden. Dat geldt voor zowel bewoners als bezoe-

kers: niet iedereen heeft een auto of een rijbewijs en wil 

steeds een beroep doen op buren, familie of vrienden. Een 

buurtbus verbetert verbindingen en bevordert deelname 

aan de samenleving. Om die redenen wil de gemeente wel-

licht eenmalig of permanent meebetalen aan de buurtbus. 

Soms is dat een eis van de ov-autoriteit. Vaak is de 

gemeente bereid bij te dragen aan activiteiten voor vrijwilli-

gers (jaarlijks uitje, kerstpakket), marketing (kortingacties, 

probeerkaartjes) en publiciteit (folders, posters).

Wmo-vervoer

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) gaan gemeenten over het vervoer van gehandicap-

ten en senioren. Meestal gaat dat met de Regiotaxi of een 

andere vorm van collectief vervoer (dat wil zeggen verschil-

lende reizigers in één taxi of busje). Een Regiotaxi is tot drie 

keer duurder dan een buurtbus [4]. Daarom kan het zinvol 

zijn om vitalere Wmo-gerechtigden (gehandicapten en 

senioren en die nog redelijk ter been en zelfredzaam zijn) 

vaker met de buurtbus te vervoeren en minder vaak met de 

Regiotaxi. De buurtbusvereniging kan hierover financiële 

(hoeveel betaalt de gemeente mee), inhoudelijke (wie kan 

er mee met de buurtbus) en procedurele (hoe begeleiden 

we deze speciale reizigers) afspraken maken met de 

gemeente.

4.3 Haltes
De buurtbusvereniging kan met de wegbeheerder overleg-

gen over de plek, de aanleg, het onderhoud en de toegan-

kelijkheid van bushaltes. Meestal is de gemeente de weg-

beheerder (langs gemeentelijke wegen), soms de provincie 

(langs een provinciale weg). Heel soms kan ook een water-

schap of het Rijk de wegbeheerder zijn. Een metropoolre-

gio (in de Randstad) heeft nooit wegen onder beheer.

Hoe korter de afstand tussen de haltes, hoe korter de loop-

afstand naar de halte. Maar hoe meer haltes, hoe langer de 

buurtbus erover doet. Het is dus zaak een evenwicht te vin-

den tussen het aantal haltes en de reissnelheid.

Haltepaal & haltebord

Een officiële bushalte wordt gemarkeerd door haltebord L3 

in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeer-

stekens 1990 (RVV). Om dit bord te mogen plaatsen, moet 

de wegbeheerder een verkeersbesluit nemen dat voldoet 

aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en dus open-

staat voor bezwaar en beroep. De vervoerder plaatst 

daarna de haltepaal met het haltebord. Denk van te voren 

goed na over een goede, duidelijke en unieke naam van 

elke nieuwe halte. Op de paal zit een kastje voor de vertrek-

tijden. Die tijden staan op een ‘vertrekstaat’ met informatie 

over zaken als (telefoonnummer en website van de) klan-

tenservice en tarieven.

Halteperron

Bij de meeste buurtbushaltes volstaat een kort halteperron 

van ongeveer vier meter lang. De trottoirhoogte kan de 

gebruikelijke 12 of verhoogde 18 centimeter zijn, afhanke-

lijk van het type buurtbus. Die 18 centimeter is de landelijke 

norm voor betere toegankelijkheid voor mensen die slecht 

ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een rollator lopen. 

Bij een buurtbus met een lage vloer heeft een halteperron 

van 18 centimeter de voorkeur. Ook reizigers met veel 

bagage of een kinderwagen kunnen dan comfortabeler en 

sneller in- en uitstappen. Een buurtbus met een lage vloer 

kan ook stoppen naast een halteperron van 12 centimeter 

hoog. Het oudere type buurtbus met de instapdeur vóór de 
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vooras kan niet vlak naast een verhoogd halteperron van 18 

centimeter stoppen omdat die deur dan vastloopt.

Zie ook de CROW-KpVV publicaties ‘Gemeente en openbaar 

vervoer: de rol en betekenis van de gemeente in het open-

baar vervoer van A tot Z’ [5] en ‘Handleiding voor de ov-halte 

– Toekomstgericht ontwerpen van halteplaatsen’ [6].

Spankeren Dieren: vertrek nooit te vroeg

oprichting 2011

leden 28

lijnen 3

enkele reis 2,50 euro of OV-chipkaart

passagiers 7.700 per jaar

vervoerder Breng (Hermes/Connexxion)

buurtbussen Tribus Civitas (Fiat Ducato)

website www.bbsd.nl

Kees Luesink, de inmiddels overleden portefeuillehouder ov van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, heeft zich persoonlijk 

sterk gemaakt voor deze nieuwe buurtbus. De gemeente Rheden subsidieert de bedrijfskleding en scholing met 1.500 

euro per jaar. Reclame op de buurtbus is niet toegestaan. Dankzij de Breng-huisstijl ervaart de reiziger bijna geen verschil 

met het andere openbaar vervoer. Het bestuur koestert de ‘bijpraatavonden’ met chauffeurs.

Adviezen:  zorg dat je er als chauffeur netjes uitziet, wees geduldig en behulpzaam voor oudere reizigers en vertrek 

nooit te vroeg.

Tip: zoek uit wie de ambtenaren en wethouders voor ver-

keer (verbindingen, haltes) en sociale zaken (vrijwilligers, 

Wmo) zijn en houd hen formeel (jaarverslag) en informeel 

(nieuwsbrief) op de hoogte over het reilen en zeilen van de 

buurtbus.
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 5 Materieel: eisen & stallen

De buurtbus is een 8-persoonsbus voor maximaal acht rei-

zigers plus de chauffeur. De chauffeur mag de buurtbus 

besturen met een gewoon rijbewijs B. De vervoerder stelt 

de buurtbus beschikbaar. Buurtbussen zien er steeds pro-

fessioneler uit.

5.1 Eisen
De eisen aan een 8-persoonsbus voor openbaar vervoer 

(naast de wettelijke eisen) staan in de concessievoorschriften.

Algemeen

  goede vering, vooral op de achteras

  banden voor winterweer

  middengang en voldoende plafondhoogte om de zit-

plaatsen te bereiken

  acht comfortabele stoelen met voldoende beenruimte 

(staanplaatsen verboden)

  stickers die reizigers wijzen op hun gordelplicht

  goede binnenverlichting

  ruimte voor bagage

  stopknoppen met goed hoorbaar geluidssignaal en stop-

lampje voor reizigers én chauffeur

  prullenbakje

  sta-stangen en/of veiligheidsbeugel (bij instapdeur), 

goed te zien voor slechtzienden

  EHBO-doos

  brandblusser

  goed werkend klimaatsysteem

  automatische versnellingsbak

  elektrische instapdeur

  afscheiding achter de chauffeursstoel

  betaaltafel

  goed verende chauffeursstoel

  mobiele telefoon (handsfree)

  folderbakje en A3-informatieframe (voor poster)

  digitale filmkast (voor lijnnummer en bestemming)

  bevestigingsogen voor rollators.

Opties

  programmeerbare standkachel (als de buurtbus in de 

winter ’s nachts buiten staat)

  lage vloer – in elk geval bij het instapgedeelte – en elek-

trisch te bedienen deuren (‘metrodeuren’) geschikt voor 

18 centimeter hoog halteperron

  uitklapbare rolstoelplank, bij voorkeur elektrisch te 

bedienen door de chauffeur

  VETAG en/of KAR (aanmeldingssystemen voor voorrang 

bij verkeerslichten)

  telecommunicatie om verkeersleiding vervoerder te 

bereiken (om overstap te regelen)

  boordcomputer met lees- en bedieningsapparatuur voor 

OV-chipkaart.

Rolstoelplaats

Een rolstoelplaats met verankering kán een eis zijn. Chauf-

feurs moeten dan wel instructie krijgen hoe ze de rolstoel 

vastzetten. Als de buurtbus regelmatig rolstoelrijders ver-

voert, moet er wat reservetijd in de dienstregeling zitten. 

Het in- of uitrijden van rolstoelen vergt inclusief vastzetten 

zo’n vijf minuten. Op grond van de regels over toegankelijk 

openbaar vervoer hoeft een 8-persoons buurtbus niet toe-

gankelijk te zijn voor rolstoelrijders [7].

Overige eisen

De ov-autoriteit kan ook extra eisen stellen aan de uitstoot 

(uit de uitlaat) en uitstraling (hoe ziet hij eruit) van buurtbus-

sen. Soms is de huisstijl van de ov-autoriteit of vervoerder 

verplicht. Ook voor reclame op en/of in de buurtbus kun-

nen eisen gelden.

5.2 Stallen, tanken & wassen
Meestal overnacht de buurtbus in een gemeente waar hij 

rijdt. Geschikte locaties zijn garagebedrijven en tankstati-

ons. Daarmee kan de vervoerder afspraken maken over het 

leveren van brandstof, het uitvoeren van reparaties of was-

sen van de buurtbus. De locatie moet goed te bereiken zijn 

voor de chauffeurs (te voet, per fiets en met de auto) en 

liefst een toilet hebben. Stallen, tanken en wassen komen 

voor rekening van de vervoerder.

Wifi

Als de buurtbus vaste OV-chipkaartapparatuur heeft, dan 

dient in de stalling draadloos internet (WLAN) te zijn. 

’s Nachts wisselt de buurtbus dan OV-chipkaartdata uit met 

de centrale computer van de vervoerder. Dat gaat zonder 

tussenkomst van de chauffeur. Aan het einde van de laatste 

dienst logt de chauffeur uit via het bedieningsscherm van 

de buurtbus.
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Grotere reparaties

Grotere reparaties worden meestal uitgevoerd in de werk-

plaats van de vervoerder of door de dealer van de buurtbus. 

De vervoerder dient dan een reserve-voertuig beschikbaar 

te stellen.

Berkenwoude: geef vrijwilliger altijd gelijk

oprichting 1977

leden 21

lijn Stolwijk – Lekkerkerk

enkele reis 1,10 euro of OV-chipkaart

passagiers 2.500 per jaar

vervoerder Arriva

buurtbus Fiat Ducato

website geen

Gemeenteambtenaren zijn met een plan naar de provincie Zuid-Holland gestapt. Zo ontstond in 1977 de eerste buurtbus 

van Nederland. Hij staat gestald op een openbare parkeerplaats met een sleutelkluisje. Vrijwilligers kennen de code. Hun 

familieleden reizen gratis. Het idee leeft om de buurtbus voor iedereen gratis te maken. Vrijwilligers mogen van Arriva rij-

den tot en met 75 jaar. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt slecht-nieuwsgesprekken.

Devies:  de vrijwilligers hebben altijd gelijk. Zo betaalt de vereniging hun verkeersboetes.
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 6 Vereniging: statuten & werving

Het burgerinitiatief of buurtcomité kan uitgroeien tot een 

buurtbusvereniging met actieve leden en een gekozen 

bestuur. Als het goed is, is de vereniging ondernemend en 

gericht op samenwerking met andere partijen.

6.1 Buurtbusvereniging

Rechtspersoon

De vrijwillige chauffeurs moeten zijn georganiseerd in een 

rechtspersoon die aan te spreken is op de uitvoering van 

het buurtbusproject. Want vrijwillig is niet hetzelfde als vrij-

blijvend. Reizigers moeten kunnen rekenen op hun buurt-

bus: dag in, dag uit.

Vereniging of stichting

Als rechtsvorm is de vereniging het meest geschikt. Een 

stichting kan ook. Een vereniging heeft leden, een stichting 

niet. De leden benoemen het bestuur dat regelmatig verant-

woording aflegt. De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

neemt besluiten en is dus democratischer dan een stichting.

Notaris & KvK

In dit handboek gaan we uit van een vereniging met volle-

dige rechtsbevoegdheid. Een vereniging wordt opgericht via 

de notaris en wordt ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel. Daarna kan het bestuur van de vereniging rechts-

handelingen verrichten, zoals het openen van een zakelijke 

bankrekening en het aangaan van financiële verplichtingen.

Bestuur & coördinatoren

Bij een nieuwe buurtbus vormt het buurtbuscomité vaak het 

bestuur van de nieuwe vereniging. Want in het begin zijn er 

nog geen leden. De belangrijkste bestuursfuncties in een 

buurtbusvereniging zijn de voorzitter, secretaris en penning-

meester. Daarnaast is het noodzaak om tenminste twee 

coördinatoren te benoemen. De coördinator heeft de dage-

lijkse leiding van de buurtbusvereniging en is bij problemen 

aanspreekpunt en coach van de chauffeur. Ook onderhoudt 

de coördinator het contact met personeel van de vervoerder, 

zoals de technische dienst en verkeersleiding. Een andere 

taak is communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging.

6.2 Statuten
De statuten vormen de basis van de buurtbusvereniging. 

Deze worden vastgelegd in een notariële akte. De notaris 

kan hierover adviseren. Belangrijke elementen:

  naam en vestigingsplaats

  doel: buurtbusproject zonder winstoogmerk

  lidmaatschap: aanmelding, beëindiging, bijdrage  

(vaak 0 euro)

  middelen: bestuursvergoeding, crowdfunding, donaties, 

reclame, sponsoring, subsidies

  bestuur: functies, benoeming, ontslag, schorsing door 

ALV, zittingstermijn, maximale zittingsduur, stemmings-

procedure

  dagelijks bestuur: taken, vergaderingen

  algemeen beheer: exploitatieovereenkomst met  

vervoeder, beleidsplan

  reglementen vereniging: huishoudelijk reglement en 

reglement buurtbuschauffeur

  financieel beheer: jaarrekening en verantwoording aan 

ALV, jaarverslag, kascommissie, vastlegging zaken  

waarvoor ALV bestuur machtigt

  procedures: ALV, buitengewone ALV, stemmings-

procedures

  wijziging statuten en liquidatie vereniging

  bestemming resterende financiële middelen

  onvoorziene gevallen.

6.3 Reglementen
De vereniging kan reglementen hebben, zoals een huis-

houdelijk reglement en reglement voor de chauffeur 

(‘Handboek Chauffeur’). Zo’n reglement is een serie afspra-

ken, regels en richtlijnen in aanvulling op de statuten en 

eventueel ook een uitwerking van een wettelijke plicht. De 

Algemene Ledenvergadering kan een reglement vaststellen 

of wijzigen.

Huishoudelijk reglement:

  taken en bevoegdheden bestuursleden

  bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

  onkostenvergoedingen bestuursleden en chauffeurs.

Handboek Chauffeur:

  eisen: wettelijke eisen, keuring, minimale en/of maximale 

leeftijd, opleiding, eisen uit concessie en/of exploitatie-

overeenkomst met vervoerder

  taken: per dienst, aflossing, ruilen dienst, wensen dien-

strooster, ziekmelding

  dienstuitvoering: op tijd rijden, melden bijzonderheden 

en storingen, handelen bij calamiteiten

  tarieven: kaartjes, consignatie, afrekenprocedure

  omgang met reizigers: checken of ze zitten, wijzen op 

gordelplicht, geen staanplaatsen, procedure bij teveel rei-

zigers, reizigers tellen volgens afspraak met vervoerder

  buurtbus: technische handelingen, instructies voor tan-

ken, schoonhouden, wassen en stallen.

Tip:  vraag om een indruk te krijgen hoe zaken geregeld zijn 

voorbeeld-statuten en voorbeeld-reglementen op van 

andere buurtbusverenigingen.
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6.4 Exploitatieovereenkomst
De relatie en wederzijdse verplichtingen tussen de vereni-

ging en de vervoerder ligt meestal vast in een exploitatie-

overeenkomst:

  buurtbus: eigendom, verzekering, brandstof, stallen, 

wassen, schoonmaken interieur, onderhoud, defecten, 

verbod op andere inzet dan voor dienstregeling

  personeel: uitsluiting van dienstverband met vervoerder, 

vereniging verantwoordelijk voor werving, selectie & 

opleiding van vrijwillige chauffeurs, regelingen rond keu-

ring, ongevallen- en rechtsbijstandsverzekering

  dienstregeling: wijzigingsprocedure, communicatie, 

punctuele uitvoering, procedure bij verstoringen

  vervoerbewijzen: consignatie, afrekening, regelingen 

rond OV-chipkaartapparatuur

  financiën/rapportage: bestuursvergoeding, indexatie, 

betaaltermijnen, tellingen, boetes

  reclame: toegestaan, onder voorwaarden of verboden

  overleg: contactpersoon, regelmatig bestuursoverleg.

6.5 Werving & selectie

Via netwerk en persbericht

De vrijwillige chauffeur is het fundament en visitekaartje 

van de buurtbusvereniging. Zonder deze betrokken burgers 

rijdt er geen buurtbus. Werving van vrijwillige chauffeurs 

gaat, zeker in het begin, vrij gemakkelijk via het netwerk van 

het buurtbuscomité en de vrijwilligersbank of vrijwilligers-

centrales in de gemeente. Een persbericht voor lokale en 

regionale media (denk ook aan kerkenbladen) over de 

nieuwe buurtbus levert ook vaak vrijwilligers op. De meeste 

reacties zijn te verwachten van actieve ouderen net voor of 

na hun pensioen. Vaak hebben zij ruime rijervaring. Probeer 

voor de continuïteit van de vereniging ook jongeren of 

mensen van middelbare leeftijd te betrekken. En benader 

ook vrouwen; de meeste vrijwillige chauffeurs zijn nu man-

nen. Reacties van mensen zonder werk zijn welkom, maar 

wijs hen wel op mogelijke gevolgen voor hun uitkering. Uit-

keringsinstantie UWV geeft vrijwilligers met een WW-uitke-

ring nu nog geen toestemming om chauffeur te worden op 

een buurtbus.
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Globale eisen buurtbuschauffeur:

  rijbewijs B met minimaal twee jaar rijervaring

  bij aanvang lidmaatschap buurtbusvereniging niet ouder 

dan 70 jaar

  goede beheersing van het Nederlands

  vriendelijk voor reizigers en behulpzaam bij in- en uit-

stappen

  plezier in verkeersveilig en comfortabel rijgedrag

  verantwoordelijk voor kaartverkoop en opbrengsten.

Rijtest

Een buurtbus is breder en langer dan een personenauto. 

Daarom is een rijtest voor iedere kandidaat-chauffeur 

onontbeerlijk. De kandidaat krijgt dan een indruk van de 

buurtbus en het bestuurslid verantwoordelijk voor werving 

en selectie krijgt dan een beeld van de rijervaring van de 

kandidaat. Voor een compleet beeld kan de kandidaat ook 

een rit als passagier maken.

Medische keuring

Bij een positieve rijtest volgt de medische keuring. De ver-

voerder wijst hiervoor een keuringsinstantie aan. Verloopt 

die keuring positief, dan krijgt de kandidaat een geneeskun-

dige verklaring (als in artikel 74 van het Besluit personen-

vervoer 2000) voor een bepaalde periode. Deze verklaring 

moeten chauffeurs tijdens hun dienst bij zich hebben. Het 

Besluit personenvervoer 2000 is een praktische uitwerking 

van de Wet personenvervoer 2000.

Opleiding

Na een positieve keuring volgt een korte opleiding waarin de 

kandidaat informatie krijgt over de bediening van de buurt-

bus, de route en de kaartjes, eventueel met instructie over de 

OV-chipkaartapparatuur. Daarna kan de kandidaat toetreden 

tot de vereniging. Het is raadzaam dit moment vast te leggen 

in een vrijwilligersovereenkomst waarin de nieuwe leden 

onderschrijven dat zij hun rechten en plichten kennen (in de 

statuten en reglementen van de vereniging).

Eerste dienst

Bij de eerste dienst rijdt een bestuurslid mee om nog wat 

laatste aanwijzingen en goede raad te geven. Daarna kan 

de chauffeur ’solo’ op weg.

6.6 Verzekering

Verzekeringen vervoerder

De buurtbus is onderdeel van de concessie aan de vervoer-

der. De reiziger in de buurtbus is dus hetzelfde verzekerd 

als in de grote bus. Dat is geregeld in hoofdstuk 7 van de 

Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2014 [w2]. 

De buurtbus is verzekerd in het kader van de Wet aanspra-

kelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). In de exploi-

tatieovereenkomst tussen vervoerder en buurtbusvereni-

ging is de verzekering van de vrijwillige chauffeur geregeld. 

Meestal is de chauffeur verzekerd voor wettelijke aanspra-

kelijkheid én heeft de vervoerder een ongevallenverzeke-

ring voor een uitkering als gevolg van overlijden of invalidi-

teit. Verder is er meestal een rechtsbijstandsverzekering 

voor vrijwillige chauffeurs.

Verzekeringen vereniging

Voor de vereniging zelf zijn die verzekeringen onvoldoende. 

Denk bijvoorbeeld aan dekking voor gebeurtenissen tijdens 

verenigingsactiviteiten en aan aansprakelijkheid van de ver-

eniging als rechtspersoon. Veel gemeenten hebben hun 

vrijwilligers verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering. 

Daarbij heeft de PlusPolis de voorkeur. Bij de oprichting van 

de buurtbusvereniging verdient het aanbeveling om het 

onderwerp verzekeringen helder te omschrijven in de 

exploitatieovereenkomst met de vervoerder. Check ook of 

de gemeente een vrijwilligersverzekering heeft. Zo niet, 

neem dan in elk geval een aansprakelijkheidsverzekering 

voor rechtspersonen, een rechtsbijstandsverzekering en 

een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

6.7 Verenigingsleven
Een buurtbusvereniging staat of valt met de betrokkenheid 

van de vrijwilligers. Dé opdracht van het bestuur is hen te 

blijven motiveren. Daarbij komt een verschil met hobby- of 

sportverenigingen om de hoek kijken. De vrijwillige chauf-

feur verricht zijn wekelijkse of 14-daagse dienst (zie hoofd-

stuk 7) in relatieve eenzaamheid: de leden zien elkaar alleen 

bij het aflossen, wanneer er weinig tijd is voor een praatje. 

Via een ’smoelenboek’ in de buurtbus en op de (interne) 

site kunnen chauffeurs elkaar beter leren kennen. Daar-

naast is het wezenlijk dat het bestuur activiteiten voor alle 

leden ontplooit die het wij-gevoel van de vereniging 

onderstrepen.

Borrel

De Algemene Ledenvergadering is hét moment voor een 

gezellige borrel met een hapje.

Meestal staan ALV’s in het voorjaar en najaar op de agenda. 

Daarnaast kan het bestuur denken aan een kerstborrel, 

kerstpakket of nieuwjaarsborrel (met een terugblik op het 

oude jaar en een vooruitblik op het nieuwe). Ook een bar-

becue aan het begin van de zomer, een feestavond of een 

jaarlijks uitstapje met een etentje is een idee. Sommige 

ov-autoriteiten of gemeenten organiseren elk jaar iets leuks 

voor vrijwilligers (en soms ook hun partners) om ze te 

bedanken voor hun inzet. Ook vervoerders doen soms iets 
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Westerwolde: onderdeel taxicontract

oprichting 1979

leden 38

lijn Sellingen – Stadskanaal

enkele reis 2,00 euro, tot 12 jaar gratis

passagiers 12.000 per jaar

vervoerder taxi De Grooth Vervoer

buurtbus Mercedes Sprinter

website www.buurtbus-westerwolde.nl

De buurtbus rijdt naar busstation Stadskanaal. Hij staat daar soms ruim 60 minuten stil. Sommige chauffeurs gaan dan 

boodschappen doen. De buurtbus valt niet onder vervoerder Qbuzz, maar is onderdeel van een contract voor kleinscha-

lig vervoer. Taxibedrijf De Grooth Vervoer zet bij drukte een extra busje in met een beroepschauffeur. Het ontbreken van 

directe communicatie met Qbuzz-chauffeurs ervaren de buurtbuschauffeurs als knelpunt.

Advies: wees als bestuur open naar de chauffeurs.

extra in de vorm van een kerstpakket, buurtbuspolo of 

bodywarmer.

Meer informatie over het opzetten en besturen van (vrijwil-

ligers)verenigingen is te vinden bij Verenigingen & Stichtin-

gen (www.verenigingen.nl) en de Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk (www.nov.nl).
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 7 Diensten: rooster & checklijst

Reizigers moeten kunnen vertrouwen op de dienstregeling 

van de buurtbus. Ook bij slecht weer of in de vakantie. De 

vervoerder moet net zo goed kunnen rekenen op een stipte 

uitvoering. Het is dus zaak voor bestuursleden en coördi-

natoren om de dagelijkse uitvoering goed voor te bereiden 

en te begeleiden.

7.1 Chauffeursdienst
Een chauffeursdienst omhelst een eventuele rit zonder rei-

zigers van de stalling naar het beginpunt (of vanaf het eind-

punt naar de stalling), ritten volgens dienstregeling plus 

werk als het inspecteren, tanken en stallen van de buurtbus. 

Vaak duurt een dienst zonder pauze 4 tot 4,5 uur. Die 

dienstlengte valt binnen de regels voor rij- en rusttijden in 

het openbaar vervoer. De meeste buurtbussen rijden tien 

tot twaalf uur per werkdag. Dat betekent drie diensten: een 

vroege, een dagdienst en een late. Als de buurtbus op 

zaterdag rijdt, dan volstaan meestal twee diensten. Gemid-

deld rijdt een vrijwillige chauffeur één dienst per twee 

weken. Met een dienstregeling van maandag tot en met 

vrijdag zijn er dan dertig vrijwilligers nodig. Maar er zijn ook 

vrijwilligers die graag elke week een dienst rijden. Zij kun-

nen dan uitvallende diensten opvangen. Als vuistregel moet 

een buurtbusorganisatie tenminste 25 vrijwillige chauffeurs 

per buurtbus hebben.

Tip:  sommige mensen beschouwen de buurtbus met de 

vrijwillige chauffeur als oneerlijke concurrentie voor 

beroepschauffeurs op bus en taxi. Dat is een landelijke 

politieke vraag waarover je niet in discussie hoeft te 

gaan.

7.2 Dienstrooster
Het dienstrooster verdeelt alle diensten over de chauffeurs. 

Zo’n dienstrooster duurt bij voorkeur vier weken. Daarbij 

wordt uiteraard rekening gehouden met de beschikbaar-

heid (vakantie, ziekte) en wensen (dagen, tijden) van de vrij-

willigers. Het is verstandig elke dag een reservedienst in te 

roosteren. Die chauffeur is dan binnen een uur beschikbaar 

om in te vallen voor een chauffeur die bijvoorbeeld plotse-

ling ziek wordt.

7.3 Checklijst
Verder moeten er regelingen zijn voor het in dienst komen 

(ook vrijwillige chauffeurs kunnen zich verslapen) en aflos-

sen (als de aflosser onverhoopt niet komt opdagen). Weten 

de vrijwilligers wat ze dan moeten doen? Vrijwillige chauf-

feurs krijgen niet gauw de routine van een beroepschauf-

feur. Soms zit er geruime tijd tussen hun laatste instructie 

en eerste dienst. Een buurtbus rijdt net even anders dan 

een eigen auto. Het verdient daarom aanbeveling een 

geplastificeerde checklijst in de buurtbus te leggen. Met 

daarop de aandachtspunten voor de bediening van de 

buurtbus, vooral als ze afwijken van de eigen auto. Denk 

daarbij aan de passagiersdeur, mobiele telefoon, OV-chip-

kaartapparatuur, airco, telbriefjes, enzovoort. Ook de han-

delingen bij tanken en stallen kunnen op de checklijst.

7.4 Calamiteitenplan
Zet op het calamiteitenplan de telefoonnummers van de 

coördinatoren en van de contactpersonen bij de vervoer-

der, bijvoorbeeld de technische dienst of verkeersleiding 
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(als de buurtbus geen mobilofoon heeft). Bij ernstige cala-

miteiten moet de chauffeur ook altijd de bestuursleden van 

de vereniging (laten) waarschuwen. Verder moeten bij een 

calamiteit de reizigers worden opgevangen. De vervoerder 

biedt vaak professionele ondersteuning van chauffeur en 

reizigers.

HTOV: soms een wachtlijst

oprichting 1985

leden 60

lijnen 2

enkele reis 2,20 euro

passagiers 35.000 per jaar

vervoerder Syntus

buurtbussen Mercedes Sprinter

website www.buurtbushtov.nl

HTOV staat voor Hall, Tonden, Oeken en Voorstonden. Lijn 503 (Eerbeek – Brummen) rijdt ook langs een vakantiepark. 

Omdat sommige ochtendritten zo druk zijn en extra taxibusjes geen soelaas boden, zet Syntus een grote bus in. Soms is 

er een wachtlijst voor nieuwe chauffeurs. Gezelligheid, sociale verbinding en waardering zijn belangrijke redenen om lid 

te zijn van de buurtbusvereniging.

Advies: altijd voor elkaar klaar staan.
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 8 Marketing: media & reisinformatie

De slagzin ‘be good and tell it’ geldt ook voor buurtbussen. 

Of omgekeerd: onbekend maakt onbemind. Het is een uit-

daging om met beperkte middelen in de lokale gemeen-

schap ‘tussen de oren’ te komen. Vrijwilligerswerk kan 

gelukkig rekenen op waardering. Maak daar gebruik van en 

benut de gratis ruimte en zendtijd voor niet-commerciële 

initiatieven (free publicity) in lokale en regionale media.

8.1 Lokale media
Mijlpalen in de vereniging zijn in het algemeen een bericht 

waard in de krant, bij de lokale omroep of op internet. Denk 

daarbij aan het definitieve plan voor een nieuwe (of gewij-

zigde) buurtbuslijn, de officiële opening (door een gezags-

drager of bekende streekgenoot) en de eerste reiziger. Ook 

de duizendste reiziger die in het zonnetje wordt gezet kan 

rekenen op een foto in de lokale of regionale media. Aan-

dacht van de media is een goede aanzet voor sponsoring. 

Ook als reclame op of in de buurtbus niet mag, kan de 

buurtbusvereniging sponsors werven voor marketing of 

verenigingsactiviteiten. Denk aan banken, bouwbedrijven, 

supermarkten, tuincentra en winkelcentra.

Tip:  verzamel de e-mailadressen van lokale en regionale 

media, leer journalisten kennen en mail altijd een foto 

mee bij een persbericht.

8.2 Reisinformatie

Op papier

Reisinformatie staat steeds minder op papier. Busboekjes 

bestaan bijna niet meer en lijnfolders zijn vaak lastig te krij-

gen. Toch stellen vooral oudere gebruikers van de buurtbus 

een folder op prijs. Met informatie over route, haltes, 

dienstregeling en tarieven, eventueel aangevuld met toeris-

tische attracties (kerken, musea, parken). Misschien wil een 

sponsor het maken, drukken en verspreiden van een folder 

betalen. De folder kan liggen in de buurtbus, in bibliothe-

ken, bij de gemeente, in scholen, in winkelcentra en in zor-

ginstellingen. Denk ook aan een grote poster op A3-for-

maat voor de hal van woon-zorgcomplexen en 

ziekenhuizen langs de route van de buurtbus.

Tip:  vervang verouderde folders op tijd door nieuwe.

Digitaal

Reisinformatie is steeds vaker digitaal. Die is te vinden op 

de website van de vervoerder en op landelijke reis- en rou-

teplanners, zoals www.9292.nl en www.goabout.com. Ver-

der komen er steeds meer app’s voor smartphones, zoals 

9292 en OVinfo. Informatie over de buurtbus zit ook in die 

planners en app’s. Steeds vaker is reisinformatie actueel: 

dat wil zeggen met werkelijke vertrektijden en vertragingen.

Website

Naast papieren en digitale reisinformatie kan de buurtbus-

vereniging een eigen website in de lucht houden. Hierop 

kan informatie staan over de route, haltes, dienstregeling 

en tarieven. Hou de site altijd actueel: mensen kijken er ook 

op voor tijdelijke omleidingen of vervallen haltes (avond-

vierdaagse, wegwerkzaamheden, wielerronde) en wijzigin-

gen van de dienstregeling. Ook bestuursleden en vacatures 

kunnen op de site. Een besloten deel (alleen voor leden die 

kunnen inloggen) kan handig zijn voor dienstrooster, 

mededelingen, smoelenboek en verslagen van vergaderin-

gen.

Tip:  vraag individuele leden hoe ze het liefst de informatie 

van hun buurtbusvereniging ontvangen: per e-mail, per 

post of via de website. Dat vergroot de kans dat ze alles 

lezen.

8.3 Marketingsacties
De buurtbusvereniging kan samen met de vervoerder mar-

ketingacties houden. Denk aan korting (tweede reiziger 

gratis), promotie (braderie, dorpsfeest, open dag), probeer-

kaartjes (voor bepaalde doelgroepen of nieuwe inwoners). 

Vertel dat de buurtbus deel uitmaakt van het openbaar ver-

voer. Iedereen mag mee, je hoeft niet te bellen, de 
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OV-chipkaart is (steeds vaker) geldig. Vaak is het beeld dat 

de buurtbus alleen voor senioren is en dat je van tevoren 

moet bellen. Een proefpakketje met een folder over de 

buurtbus, informatie over de OV-chipkaart en een aan-

vraagformulier voor een persoonlijke OV-chipkaart kan 

’net-niet-reizigers’ over de drempel helpen. Een gratis rit of 

retourtje werkt natuurlijk altijd. De ov-autoriteit moet wel 

toestemming geven voor zo’n tariefactie. Wellicht wil de 

gemeente meebetalen.

Gassel-Beers: conflict met de consessiehouder

oprichting 2002

leden 33

lijnen 2

enkele reis 3,50 euro of OV-chipkaart

passagiers 35.000 per jaar

vervoerder Arriva

buurtbussen Mercedes Sprinter

website www.buurtbusgassel-beers.jimdo.com

Het aantal reizigers is gestaag gegroeid: van 1.000 in 2002 naar 35.000 in 2015, mede dankzij een campagne. In 2010 was 

er een piek van 48.000 reizigers. Sinds eind 2015 rijden er geen buurtbussen meer vanwege een conflict met Arriva over 

het schrappen van één buurtbus. De vereniging krijgt 6.000 euro per jaar van Arriva, 6.000 euro uit reclame, 1.000 euro 

van een gemeente en 1.000 euro van de provincie. Eind 2016 rijden de buurtbussen weer.

Advies:  de provincie zou overleg kunnen organiseren tussen buurtbusverenigingen om kennis en ervaring uit te 

wisselen.
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Dit plan beschrijft de stappen van initiatief tot uitvoering. 

Reken op een doorlooptijd van een jaar van het eerste idee 

tot de officiële opening. Na het besluit van de ov-autoriteit 

 9 Stappenplan: van initiatief tot uitvoering

Stap 1: initiatief

(burger)initiatief gemeente ov-autoriteit vervoerder

verkennen witte vlek in openbaar vervoer verkennen mogelijkheden burger
initiatief

ontwikkelen globaal concept afstemmen globaal concept met 
gemeentelijk beleid (verkeer en  
vervoer, vrijwilligers, Wmo)

informeren burgerinitiatief over  
concessie en subsidies

adviseren burgerinitiatief

presenteren globaal concept;  
peilen vrijwillige chauffeurs

steunen (of afwijzen) globaal concept

Stap 2: besluit

burgerinitiatief gemeente ov-autoriteit vervoerder

uitwerken globaal concept in concreet 
uitvoeringsplan (lijn, dienstregeling),  
werven vrijwilligers, nadenken over  
buurtbusvereniging

steunen concreet uitvoeringsplan  
(ook haltes), toezeggen eventuele  
subsidie

besluiten over voorwaarden (proeftijd, 
medefinanciering gemeente)

adviseren burgerinitiatief en  
ovautoriteit, afstemmen financiën

Stap 3: uitvoering

buurtbusvereniging gemeente ov-autoriteit vervoerder

oprichten vereniging via notariële akte, 
inschrijven bij KvK, openen bankrekening, 
verdelen bestuurstaken, afsluiten  
verzekeringen

informeren over VNGverzekering  
voor vrijwilligers

tekenen exploitatieovereenkomst 
met vereniging, betalen bestuurs
vergoeding en toelichten  
verzekeringen

werven, selecteren, keuren en opleiden 
vrijwillige chauffeurs

ondersteunen vereniging met rijtest 
en keuring

definitief bepalen lijn, route, dienstregeling 
en tarieven

plannen en uitvoeren  
infraaanpassingen (haltes)

raadplegen ROCOV, vastleggen  
dienstregeling en bijzondere tarieven

afstemmen met vereniging, in gang 
zetten processen rond dienstregeling 
(haltepalen en vertrekstaten) en  
vervoerbewijzen

instrueren vrijwilligers op buurtbus,  
afspraken maken met vervoerder over  
stallen, tanken en wassen

afstemmen met wagenparkbeheer, 
afspraken maken over stallen, tanken 
en wassen

opstellen en uitvoeren marketingplan,  
werven sponsoren

afstemmen met vereniging afstemmen met vereniging

instrueren vrijwillige chauffeurs,  
afstemmen roosterwensen, opstellen  
dienstrooster

afstemmen met vereniging:  
tarieven, afwijking dienstregeling, 
calamiteitenplan

bekrachtigen lidmaatschap leden,  
plannen ALV, benoemen bestuur

bijwonen ALV bijwonen ALV

plannen en uitvoeren opening (pers,  
uitnodiging)

acte de présence wethouder acte de présence gedeputeerde of  
portefeuillehouder

acte de présence directeur of  
manager

begeleiden vrijwilligers, ondernemen  
verenigingsactiviteiten

coachen bestuur, coördinatoren en 
chauffeurs (zuinig rijden)

opstellen jaarverslag, laten vaststellen door 
ALV, informeren gemeente, ovautoriteit, 
pers en vervoerder over resultaten

evalueren project en voorstellen  
eventuele verbeteringen

evalueren project en voorstellen  
eventuele verbeteringen

evalueren project en voorstellen 
eventuele verbeteringen

om een nieuwe buurtbus te laten rijden, heeft het burgeri-

nitiatief of buurtbuscomité minimaal een half jaar nodig om 

alles te regelen tot aan de opening.
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Bijlage 1: Buurtbuslijnen 2016

Buurtbussen in Nederland 1-1-2016

lijnnr. buurtbusvereniging route

Groningen en Drenthe (12)

505 Buurtbus Oostermoer Stadskanaal busstation  Drouwenermond  Drouwenerveen  Gasselternijveen  Gieterveen   
Gieten Knooppunt N33/N34

512 Buurtbus Westerwolde Sellingen Gemeentehuis  Jipsinghuizen  Jipsingboertange  Mussel  Stadskanaal busstation 

515 Buurtbus Hoogezand Servicebus HoogezandSappemeer

520 Buurtbusvereniging Hijken e.o. Beilen station  Hijken  Oranje  Hogersmilde P.H. brug

530 Buurtbus Alteveer  Kerkenveld (Drogteropslagen C.N.S.  Linde ) Kerkenveld  Alteveer  Hoogeveen station NS

550 Buurtbus Leek  Grootegast Leek  Tolbert  Niekerk  Oldekerk  Sebaldeburen  Grootegast v.v. 

561 Buurtbus Duurswold  ‘t Zand Loppersum  Eenum  Leermens  Oosterwijtwerd  Krewerd  Holwierde  Appingedam

562 Buurtbus Loppersum  Uithuizen Loppersum  Westeremden  Garsthuizen  Eppenhuizen  Zandeweer  Uithuizen

563 Buurtbus Duurswold  ‘t Zand Groningen Lewenborg  Garmerwolde  Thesinge  Lutjewolde  Sint Annen  Ten Boer

564 Buurtbus Duurswold  ‘t Zand Appingedam station  Fivelingo  Lakswerd  Overschild  Wittewierum  Woltersum  Ten Boer Marktplein

565 Stichting Flexbus De Marne Zoutkamp Jachthaven  Niekerk  Houwerzijl  Zuurdijk  Warfhuizen  Wehe den Hoorn  Leens

566 Buurtbus Duurswold  ‘t Zand Appingedam station  Lakswerd  Tjuchem  Meedhuizen  Farnsum  Delfzijl station  Appingedam

Fryslân (6)

101 Buurtbus Grootegast  Buitenpost Grootegast (Gr.)  Lutjegast  Stroobos  Gerkesklooster  Augustinusga  Buitenpost  Twijzel   
Kootstermolen  Twijzel  Buitenpost

102 Buurtbus Makkum  Hindeloopen Hindelopen  It Heidenskip  Workum  Ferwoude  Gaast  Plaam  Idsegahuizum  Makkum

103 Buurtbus Stavoren  Hemelum Hemelum Flinkeboskje  Bakhuizen  Mirns  Laaksum  BuorrenWarns  Stavoren

104 Buurtbus Allardsoog  Luxwoude Gorredijk  Tijnje  Terwispel  Lippenhuizen  Hemrik  Wijnjewoude  Bakkeveen  Allardsoog

107 Buurtbusvereniging Ooststellingwerf Oldeberkoop  Makkinga  Langedijke  Oosterwolde  Fochteloo  Ravenswoud  Appelscha

108 Buurtbusvereniging De Westhoek Wolvega  Oldetrijne  Langelille  Spanga  Oldelamer  Wolvega

Overijssel (19)

503 Buurtbusvereniging Heino Heino  Lierderholthuis  LaagZuthem  WKC Zwolle Zuid

506 Buurtbus Zalk  Wilsum Wilsum  IJsselmuiden  Kampen  Wilsummerveer  De Zande  Zalkerdijk  Zalk  Hattem

563 Buurtbus WijheRaalte Wijhe  Broekland  Raalte

590 Buurtbus Nieuw Heeten Deventer  Lettele  Okkenbroek  Nieuw Heeten

591 Buurtbus Vechtdal Dalfsen  Gerner  Oudleusen  Nieuwleusen

592 Buurtbus IJhorst e.o. De Wijk  Meppel

597 Buurtbusvereniging Beerzerveld e.o. Hardenberg  (Bergentheim)  Rheeze  Diffelen  Mariënberg  Beerzerveld

598 Buurtbusvereniging  
BruchterveldEbbenbroek

Bruchterveld  Ebbenbroek  Hardenberg

599 Buurtbusvereniging  
De Krim/Gramsbergen/Hardenberg

Hardenberg  Loozen  Gramsbergen  Ane  De Krim

4 Bürgerbus VGB / BE Denekamp  NoordDeurningen  grens  Nordhorn

508 Buurtbus Enschede Zuid Enschede Stadsdeelkantoor Zuid  Wesselerbrink  Stroinkslanden  Stadsdeelkantoor Zuid

513 Buurtbus Nijverdal  Raalte Nijverdal – Haarle – Mariënheem – Raalte

591 Buurtbusvereniging Tubbergen Bruinehaar  Langeveen  Manderveen  Geesteren  Tubbergen  Albergen  Fleringen  Reutum  Tubbergen

592 Buurtbus Weerselo  Borne Weerselo  Saasveld  Hertme  Borne station

593 Buurtbusvereniging De Lutte Oldenzaal station  De Lutte RK kerk

594 Buurtbus Hellendoorn Nijverdal NS  Hulsen  Hellendoorn  Marle  Daarle  Den Ham / Daarlerveen
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lijnnr. buurtbusvereniging route

595 Buurtbus Haaksbergen  Buurse (grens) Haaksbergen busstation  Buurse grens

596 Buurtbus Ootmarsum  Denekamp Ootmarsum  Tilligte  Brecklenkamp Lattrop  Denekamp busstation

599 Buurtbus Weerselo  Ootmarsum Rossum  Weerselo  Reutum  Agelo  Ootmarsum

Gelderland (41)

191 Buurtbus Bredevoort  Lichtenvoorde Aalten station  Bredevoort  Vragender  Lievelde  Lichtenvoorde  Zieuwent  Mariënvelde  Ruurlo station

193 Buurtbus Zutphen  Vorden Zutphen station  Warnsveld  Wichmond  Vorden station

194 Buurtbus Halle  Sinderen Zelhem kerk  Halle  Sinderen  Breedenbroek  Dinxperlo  De Heurne  Aalten station

195 Buurtbusvereniging De Huntenbus Megchelen  Ulft  Etten  Terborg

196 Buurtbusvereniging Montferland ’sHeerenberg  Stokkum  Beek/Loerbeek  Kilder  Wehl   NieuwWehl   Loil   Didam en NieuwDijk

197 Buurtbusvereniging De Huntenbus sHeerenberg busstation  Azewijn  Varselder  Ulft  Silvolde  Terborg

198 Buurtbusvereniging Neede Groenlo  Beltrum  Haarlo  Borculo  Noordijk  Neede  Rietmolen  St. Isidorushoeve 

199 Buurtbusvereniging  
EibergenRekkenHaaksbergen 

Eibergen  Rekken  Haaksbergen  Oldenkotte (gr)

237 Buurtbus 237 Heteren  Indoornik  Zetten  Andelst  Dodewaard  Opheusden  Kesteren

248 Buurtbus Waalzicht Tiel Zaltbommel  Waardenburg  Neerijnen  Opijnen  Heeselt  Varik  Ophemert  Tiel

260 Buurtbus WestBetuwe Leerdam  Beesd  Geldermalsen  Est  Tricht 

263 Buurtbusvereniging Maurik Maurik  Rijswijk  Ravenswaaij  Zoelmond  Beusichem

264 Buurtbusvereniging De GeLeBus Geldermalsen  Buurmalsen  Deil  Enspijk  Beesd  Gellicum  Rhenoy  Acquoy  Asperen  Leerdam

265 Buurtbusvereniging Maas en Waal Express Dreumel  Alphen  Oijen  Maasbommel  Appeltern  Altforst  Beneden Leeuwen

266 Buurtbusvereniging Ammerzoden Zaltbommel  Bruchem  Hedel  Ammerzoden  Well  Wijk en Aalburg  Genderen ( Eethen, NB)

267 Buurtbusvereniging MaasdrielOost Ammerzoden  Hedel  Velddriel  Kerkdriel  Alem  Rossum  Hurwenen  Zaltbommel

268 Buurtbus  
Bommelerwaard ZaltbommelAlmkerk 

Zaltbommel  Bruchem  Kerkwijk  Delwijnen  Nederhemert  Aalst  Poederoijen  Andel  Giessen

501 Buurtbus Ermelo Garderen  Speuld  Drie  Ermelo  Horst

502 Buurtbusvereniging ve.Vo.Ma. Vorchten  Veessen  Heerde  Wezep

503 Buurtbusvereniging HTOV Eerbeek  Brummen

504 Buurtbusvereniging HTOV Eerbeek  Hall  Tonden  Oeken  Voorstonden  Zutphen

505 Buurtbusvereniging EderveenOverberg Wekerom  De Valk  Meulunteren  Lunteren  Ederveen  De Klomp  Veenendaal  Overberg

506 Buurtbus Vereniging Klarenbeek Twello  Teuge

507 Buurtbus Vereniging Klarenbeek Twello  Posterenk  Wilp  Bussloo  Gietelo  Voorst

508 Buurtbus Vereniging Klarenbeek Voorst  Empe  Klein Amsterdam  Klarenbeek  Bussloo

509 Buurtbus Barneveld Nijkerk Barneveld  Achterveld  Leusden  Stoutenburg  Hoevelaken  Nijkerkerveen  Nijkerk

510 Buurtbus Oosterhuizen Loenen  Oosterhuizen  Lieren  Apeldoorn

511 Buurtbus de Glind Scherpenzeel  De Glind  Barneveld

513 Buurtbusvereniging Harderwijk Ermelo  Harderwijk

514 Buurtbusvereniging Elburg  Oldenbroek t Harde  Hoge Enk  Elburg  Oosterwolde  Oldebroek  ‘t Loo  Wezep

515 Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim Leuvenheim  Brummen  Zutphen

524 Buurtbus Spankeren Dieren Spankeren  Dieren

560 Buurtbusvereniging Rijnwaarden Zevenaar  Pannerden  Herwen  Aerdt

561 Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen Wijchen  Alverna  Nederasselt  Overasselt  Heumen  Malden

562 Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen Beek  Berg en Dal  Groesbeek  Malden

563 Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen Alverna  Wijchen  Leur  Hernen  Bergharen  Batenburg

564 Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen Stekkenberg  Groesbeek  station Molenhoek

565 Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen Wijchen  Beuningen

566 Buurtbusvereniging Rijnwaarden Spijk  Tolkamer  Lobith  Elten (D)  Babberich  Zevenaar

589 Buurtbusvereniging Veluwezoom West Doorwerth  Heveadorp  Oosterbeek  Wolfheze  Renkum  Heelsum  Doorwerth

590 Buurtbusvereniging Veluwezoom West Doorwerth  Heelsum  Renkum  Wolfheze  Oosterbeek  Heveadorp  Doorwerth
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Utrecht (3)

503 Buurtbusvereniging Eemdijk Eemdijk pontveer  BunschotenSpakenburg  Nijkerk

505 Buurtbusvereniging WIJ505 IJsselstijn  Lopikerkapel  Lopik  Schoonhoven  Vlist  Polsbroek  Oudewater  Woerden

526 Vereniging Buurtbus De Hoef Uithoorn  Amstelhoek  De Hoef  Mijdrecht  Wilnis  Vinkeveen   Breukelen

Stadsregio Amsterdam (5)

401 Buurtbusvereniging Zwaanshoek Hoofddorp  Cruquius  Zwaanshoek  Bennebroek

413 Vereniging Buurtbus Zeevang Purmerend  Kwadijk  Middelie  Oosthuizen  Warder  Schardam  Beets

414 Buurtbus Vereniging ZaanstreekNoord Krommeniedijk  Krommenie  Assendelft  Wormerveer  Wormer  OostKnollendam

416 Buurtbus Beemster Purmerend Ziekenhuis  Zuidoostbeemster  Beemster  Middenbeemster  Westbeemster  De Rijp

456 Buurtbusvereniging Zaanstad Zuid Assendelft  Buitenhuizen  Nauerna  Westzaan  Hempont  Havenbuurt  station Zaandam

Noord-Holland (11)

406 Buurtbusvereniging ZijpeHarenkarspel Waarland  Schagen

408 Vereniging Buurtbus Heiloo Egmond aan Zee  Egmond aan de Hoef  Egmond Binnen  Heiloo

409 Buurtbus de Koggenhopper Heerhugowaard  Rustenburg  Ursem  Hensbroek  Obdam

410 Vereniging Buurtbus Bergen Egmond aan Zee  Egmond aan den Hoef  Bergen aan Zee  Bergen  Schoorl  Groet  Camperduin

411 Buurtbusvereniging ZijpeHarenkarspel Lijn 411 Tuitjenhorn  Kalverdijk  Dirkshorn  Stroet  St. Maarten  St. Maartensvlotbrug  Schagen

412 Buurtbus De Drieban Bovenkarspel  Hoogkarspel  Hem  Venhuizen  Wijdenes  Schellinkhout  Hoorn

415 Buurtbus OostwoudHoorn Medemblik  Onderdijk  Wervershoof  Oostwoud  Hauwert  Zwaagdijk  Hoorn

416 Buurtbusvereniging De Noordkop Kreileroord  Wieringerwerf  Slootdorp  Wieringerwaard  Anna Palowna  Zijpe  Schagen

417 Buurtbusvereniging De Westfries Schagen  Haringhuizen  Barsingerhorn  Kolhorn  Winkel  Nieuwe Niedorp  Aartswoud  Hoogwoud   
Opmeer  Spanbroek  Obdam

438 Vereniging buurtbus  
Wervershoof Andijk Stedebroec Enkhuizen

Enkhuizen  Andijk

481 Vereniging Buurtbus BloemendaalSantpoort Station Overveen  Bloemendaal  Santpoort Zuid  Haarlem Noord

Zuid-Holland (13)

701 Buurtbusvereniging Alblasserwaard Gorinchem  Hoornaar  Noordeloos  Goudriaan  Ottoland  Brandwijk  Bleskensgraaf  
(Wijngaarden) Sliedrecht

702 Buurtbusvereniging Alblasserwaard Papendrecht  OudAlblas  Bleskensgraaf  Brandwijk  Ottoland  Goudriaan  Nieuwpoort  GrootAmmers

703 Buurtbus Vijfheerenlanden Lexmond  Hei en Boeicop  Schoonrewoerd  Leerdam  Leerbroek  Meerkerk  Ameide

704 Buurtbus De Linge Leerdam  Oosterwijk  Kedichem  Rietveld  Arkel

705 Buurtbus De Linge Gorinchem  Hoornaar  Hoogblokland  Arkel

711 Buurtbusvereniging Hoeksche Waard West OudBeijerland  NieuwBeijerland  Piershil  Goudswaard  Oudendijk  Nieuwendijk  ZuidBeijerland

712 Buurtbusvereniging Hoeksche Waard West OudBeijerland  ZuidBeijerland

717 BBV lijn 717 Zwijndrecht  Heerjansdam  Barendrecht station

722 Buurtbusvereniging De Meije Alphen a/d Rijn  Zwammerdam  Bodegraven

723 Vereniging Buurtbus Alkemade Oude Wetering  Roelofarendsveen  Abbenes  Nieuwe Wetering  Buitenkaag  Lisserbroek  Lisse

724 Buurtbusvereniging De Meije Bodegraven  De Meije  Zegveld  Woerden  Nieuwerbrug  Waarder  Driebruggen  Nieuwerbrug  Bodegraven

725 Buurtbus Berkenwoude Berkenwoude  Lekkerkerk  Stolwijk  Berkenwoude

726 Vereniging Buurtbus Reeuwijk ReeuwijkBrug  Sluipwijk  Gouda  ReeuwijkDorp  Tempel  ReeuwijkBrug

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (3)

484 Buurtbus Pijnacker Nootdorp  Pijnacker  Oude leede  Delfgauw

192 Vereniging “Buurtbus Voorne” Vierpolders  Brielle  Tinte

601 Lijn 601 Rotterdam Beverwaard  Bolnes  Slikkerveer  Ridderkerk  Rijsoord  Barendrecht
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Zeeland (18)

507 Buurtbusvereniging ZeeuwsVlaanderen Axel  Koewacht  St. Jansteen

511 Buurtbusvereniging Kanaalzone Terneuzen  Philipine  Sas van Gent

513 Buurtbusvereniging Kanaalzone Axel  Westdorpe v.v. Axel  Zuiddorpe  Overslag  Westdorpe  Sas van Gent

515 Sunshine Express Breskens  Nummer Een  Hoofdplaat  Driewegen  Biervliet

581 Buurtbusvereniging Walcheren Middelburg  Nieuw en St. Joosland  Ritthem  OostSouburg

582 Buurtbusvereniging ZuidBeveland OudSabbinge – Wolphaartsdijk – Wilhelminadorp – Goes NS

583 Buurtbusvereniging Walcheren Westkapelle  Domburg  Oostkapelle  Serooskerke  Gapinge  Veere

584 Buurtbusvereniging Walcheren Middelburg  Veere

589 Buurtbus  
Oost Zeeuws Vlaanderen (GRATIS)

Clinge  Hulst  Zandberg  Grauw  Paal  Kruispolderhaven  Lamswaarde  Kuitaart   
Kloosterzande  Ossenisse

590 Buurtbusvereniging SchouwenDuiveland Zierikzee  Kerkwerve Dorp

591 Buurtbusvereniging SchouwenDuiveland Nieuwerkerk  Ouwerkerk  Zierikzee  Schuddebeurs  Dreischor  Sirjansland

593 Buurtbusvereniging lijn 193 Kats  Colijnsplaat  Kortgene

594 Buurtbus Waarde comité Kruiningen  Oostdijk  Waarde  Gawege  Krabbendijke  Rilland  Bath

595 Buurtbusvereniging ZuidBeveland Goes  ‘sGravenpolder  Hoedenskerke

596 Buurtbusvereniging ZuidBeveland sHeerenhoek Tolplein  Borssele  Driewegen  Ellewoutsdijk

597 Buurtbusvereniging ZuidBeveland sHeerenhoek Tolplein  Ovezande  Oudelande  Baarland  Hoedenskerke

598 Buurtbusvereniging ZuidBeveland sHeerenhoek Tolplein  Nieuwdorp  Lewedorp  ‘sHeer Arenskerke  Heinkenszand

599 Buurtbusvereniging ZuidBeveland Wemeldinge  station Kapelle  Hansweert  Station Kruiningen/Yerseke  Yerseke

Noord-Brabant (55)

200 Buurtbusvereniging Heijningen Dinteloord  Heijningen  Fijnaart

203 Buurtbusvereniging Esch Liempde  Boxtel  Esch  Vught  Cromvoirt  ‘sHertogenbosch

204 Buurtbusvereniging Sint Oedenrode Best  Boskant  SintOedenrode  Olland  Kasteren  Liempde  Boxtel  Schijndel

205 Buurtbusvereniging Udenhout Oisterwijk  Biezenmortel  Udenhout  Loon op Zand   De Efteling  Kaatsheuvel  De Moer  Dongen 

206 Buurtbus 206 & 298 Waalwijk  Waspik  ’s Gravenmoer  Oosteind  Oosterhout 

210 Buurtbusvereniging  
Standdaarbuiten  Noordhoek

Klundert  Noordhoek  Standdaarbuiten  Oudenbosch 

211 Buurtbusvereniging Nispen Nispen  Roosendaal  Zegge  Bosschenhoofd  Oudenbosch 

213 Buurtbus Vught Cromvoirt Vught Lunettenlaan  Cromvoirt  Den Bosch NSstation

214 Buurtbusvereniging  
Anna Jacobapolder  Steenbergen

Anna Jacobapolder  St.Philipsland  Nieuw Vossemeer  De Heen  Steenbergen 

215 Buurtbus EttenLeur (wijkbus) Grauwe Polder  Kerkwerve  Busstation  Station NS  De Keen  Schipperstraat

216 Buurtbusvereniging Prinsenbeek Breda  Prinsenbeek  EttenLeur

218 Buurtbusvereniging Moerdijk Langeweg  Zevenbergschen Hoek  Lage Zwaluwe  Moerdijk  Roodevaart  Zevenbergen

220 Buurtbusvereniging Achtmaal  Schijf Klein Zundert  Zundert  Achtmaal  Schijf  Roosendaal

221 Buurtbusvereniging Giessen Almkerk  Uitwijk  Giessen  Rijswijk  Woudrichem  Sleeuwijk  De Tol (oost en west)  Nieuwendijk  Almkerk

223 BBV Hank Almkerk  Babyloniënbroek  Eethen  Drongelen  Waalwijk

224 Buurtbusvereniging  
DrimmelenOosterhout

Drimmelen  Made  Den Hout  Oosterhout

225 Buurtbus ZRE Zundert  Rijsbergen  Etten Leur

226 Buurtbusvereniging Oosterhout (wijkbus) Oosterhout, Vrachelen  Oosterhout Busstation  Oosterhout Centrum  Oosterhout Oosterheide

227 BBV Hank Hank  Dussen  Meeuwen  Eethen  Genderen  Wijk en Aalburg  Heesbeen  Doeveren  Waalwijk

228 Buurtbusvereniging Giessen Almkerk Dussen  Meeuwen  Eethen  Genderen  Wijk en Aalburg

229 Buurtbusvereniging Dongemond Almerk  Nieuwendijk  Hank  Raamsdonksveer

233 Buurtbusvereniging Giessen Wijk en Aalburg  Oud Heusden  Elshout  Drunen  Waalwijk

234 Buurtbusvereniging Dongemond Raamsdonksveer  Waspik  SprangCapelle  Waalwijk
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239 Buurtbusvereniging Helvoirt e.o. Udenhout  Biezenmortel  Helvoirt  Nieuwkuijk  Cromvoirt  ‘sHertogenbosch

251 Buurtbusvereniging KruisstraatLoosbroek Rosmalen  Kruisstraat  Nuland  Geffen  Vinkel  Loosbroek  Vorstenbosch  Uden

253 Buurtbusvereniging Keldonk Boerdonk  Keldonk  Erp  Veghel

254 Buurtbusvereniging Landerd Schaijk  Reek  Zeeland  Uden

255 Buurtbusvereniging MaasheesBoxmeer Boxmeer  Sambeek  VortumMullem  Groeningen  Vierlingsbeek  Maashees  Holthees  Smakt  Venray

289 Buurtbusvereniging  
BiestHoutakker Baarschot

Hilvarenbeek  BiestHoutakker  Moergestel  Oisterwijk

290 Buurtbusvereniging Steenbergen  Oud Gastel Oud Gastel  Steenbergen  Welberg  Moerstraten  Heerle  Wouw

292 Buurtbusvereniging Sint Tunnis Wilbertoord  Mill  Wanroij  Rijkevoort  Ledeacker  Sint Anthonis

293 Buurtbusvereniging BiestHoutakker Baarschot Hilvarenbeek  Esbeek  Diessen  Baarschot  Westelbeers 

294 Buurtbusvereniging Groot Ravenstein Oss  Berghem  Herpen  Overlangel  Neerloon  Ravenstein  Deursen  Dennenburg  Demen  Dieden

295 Buurtbusvereniging  
BiestHoutakker Baarschot

Hilvarenbeek  Goilre  Riel

296 Buurtbusvereniging OijenMegen Oss  Teeffelen  Oijen  Macharen  Megen

297 Buurtbus MolenschotDorst Rijen  Molenschot  Dorst  Oosterhout

298 Buurtbusvereniging ‘s Gravenmoer e.o. śGravenmoer  Dongen  Rijen 

299 Buurtbusvereniging  
Lennisheuvel Spoordonk e.o.

Oirschot  Spoordonk  Lennisheuvel  Boxtel  Gemonde  Sint Michielsgestel

455 Buurtbusvereniging GastelLeenderstrijp Budel  Gastel  Soerendonk  Leenderstrijp  Leende  Heeze  Geldrop Ziekenhuis

458 Buurtbusvereniging  
Someren  Maarheeze  Heeze

Heeze  Sterksel  Maarheeze  Someren Heide  Someren  Someren Eind  Nederweert  Weert

460 Buurtbusvereniging Nuenen  Best Nuenen  Nederwetten  Breugel  Son  Best

461 Stichting Buurtbus Laarbeek Helmond Beek en Donk  Mariahout  Lieshout  Aarle Rixtel  Helmond

462 Stichting Buurtbus Helenaveen  Deurne Helenaveen  Griendtsveen  Zeilberg  Deurne

466 Stichting Buurtbus lijn 466/467 Deurne  Vlierden  Ommel  Asten  Heusden  Asten  Someren  Keelven  Stabrachtseheide  Heeze  Geldrop

468 Vereniging "de Buurtbus lijn 468" Deurne  Milheeze  Bakel  De Mortel  Gemert  Elsendorp  Venhorst  Boekel

471 Buurtbusvereniging Waalre Aalst  Waalre  Veldhoven MMC

472 Buurtbusvereniging Luyksgestel Eersel  Bergeijk  Weebosch  Luyksgestel  Lommel (Be)

476 Buurtbusvereniging Borkel en Schaft Valkenswaard  Westerhoven  Borkel  Schaft  Achel

477 Veldhoven  Waalre  Valkenswaard

491 Buurtbusvereniging De Kempen Middelbeers  Vessem  Hoogeloon  Casteren  Netersel  Hunsel  Bladel  Hapert

492 Buurtbusvereniging De Kempen Veldhoven  Oerle  Wintelre  Vessem  Hoogeloon

494 Veldhoven  Knegsel  Eersel  Duizel  Hoogeloon  Vessem

Limburg (5)

92 Stichting Buurtbus 92 Beek  Geverik  Kelmond  Klein Genhout  Groot Genhout  Spaubeek 

190 Buurtbusvereniging Kelpen e.o. Weert  Stramproy  Haler  Neeritter  Ittervoort  Grathem  Baexem  Heythuysen

191 Stichting Buurtbus ValkenburgMargraten Margraten  Scheulder  IJzeren  Sibbe  Valkenburg  Houthem  Meerssen

192 Buurtbusvereniging Kernen Echt Roosteren  Echt  Pey  Mariahoop  Echterbosch

193 Stichting Buurtbus ValkenburgMargraten Margraten  Honthem  Bruisterbosch  Banholt  Herkenrade  Sint Geertruid  Moerslag  Mariadorp  Eijsden
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1  Buurtbus HTOV

bussen zijn sinds oktober 2015 geschikt voor een OV-chip-

kaart (handhelds) en daarnaast kunnen reizigers losse 

papieren kaartjes bij de chauffeur kopen, zoals enkeltjes en 

tienrittenkaarten, beide ook met korting voor kinderen van 

4 t/m 11 jaar en 65-plussers. De reizigersopbrengsten (van 

de OV-chipkaart) gaan rechtstreeks naar Syntus, waarmee 

de vereniging een exploitatieovereenkomst heeft. De 

buurtbus mag ook tussen de haltes stoppen om passagiers 

in- en uit te laten stappen. De buurtbus is overigens niet 

geschikt voor rolstoelers.

De stallingplaats, bij een garagebedijf, is beschikbaar 

gesteld door Syntus. Hier wordt ook getankt. Het garage-

bedrijf kan eventuele defecten aan de voertuigen meteen 

repareren. Doordat er nieuwe bussen in gebruik zijn en 

Syntus een centrale werkplaats voor voertuigen heeft 

wordt er van het garagebedrijf momenteel minder gebruik 

gemaakt dan voorheen.

Succesfactor

De vereniging heeft een nauw betrokken team van 60 vrij-

willigers. Er is zelfs soms sprake van een wachtlijst voor 

nieuwe chauffeurs. Veel werving wordt gedaan door 

mond-op-mondreclame in sociale kringen. Eén vrijwilliger 

heeft de functie als mentor en bepaalt ook of een nieuwe 

chauffeur geschikt is voor het uitoefenen van dit werk. 

Mensen willen deel uitmaken van deze vereniging vanwege 

de sterke sociale link en om verbinding met mensen te 

maken. Ook biedt dit werk een nuttige dagbesteding voor 

de chauffeurs. Gezelligheid en sociale verbinding tussen de 

vrijwilligers is erg belangrijk. In 2015 heeft de vereniging 

zijn 30 jarig bestaan gevierd met drie uitjes. Elk jaar krijgen 

de vrijwilligers een kerstattentie/kerstpakket dat bij zoveel 

mogelijk sponsers wordt ingekocht. Waardering voelen en 

iedereen serieus nemen, gehoord worden. En altijd voor 

elkaar klaar staan.

Bron:  interview van Christine Witman (CROW) met  

Martha Bielleman-Engbers, voorzitter van HTOV

Historie

De buurtbusvereniging HTOV (Hall, Tonden Oeken en Voor-

stonden) is in 1985 opgericht door burgerinitiatief vanuit de 

kernen Hall en Oeken. Aanleiding was de opheffing van de 

reguliere lijnbus 120 door het Brummense buitengebied. De 

opgeheven lijn bediende overigens niet alle kernen volledig, 

waardoor dit buurtbusinitiatief mede ontstaan is.

Aanbod & gebruik

Buurtbusvereniging HTOV heeft twee buslijnen (503 Eer-

beek-Brummen en 504 Zutphen-Eerbeek) en vervoert jaar-

lijks ongeveer 35.000 passagiers. De lijn 503 rijdt van 

maandag t/m vrijdag, de lijn 504 rijdt ook op zaterdag. De 

bussen rijden niet op zon- en feestdagen. De routes zijn 

door de vrijwilligers bedacht en tot in detail uitgewerkt. 

Daarbij is de gehele route voorgereden en is bekeken tus-

sen welke bestemmingen veel potentiële reizigersbehoef-

ten zijn. Zo rijdt lijn 503 in Eerbeek ook langs een vakantie-

park en door de wijk Lombok waar veel scholieren wonen.

Momenteel heeft de BBV de beschikking over drie bussen 

voor twee lijnen. Ouderen en met name scholieren maken 

veel gebruik van de buurtbussen. Het aantal reizigers 

neemt jaarlijks toe. In 2013 werd de 500.000ste reiziger 

geregistreerd. Om aan de vervoersvraag in de ochtend te 

kunnen voldoen heeft de vereniging in eerste instantie 

gebruik kunnen maken van vijf extra ingehuurde taxibusjes. 

Maar omdat het voorkwam dat bij een halte vier busjes 

tegelijk ingezet moesten worden om iedereen mee te kun-

nen nemen, heeft Syntus een grotere bus met meerper-

soonscapaciteit beschikbaar gesteld.

Financiën

De provincie Gelderland stelt een vast bedrag per jaar 

beschikbaar voor de bestuurswerkzaamheden en de orga-

nisatie van de buurtbusvereniging. Er wordt geen gemeen-

telijke bijdrage ontvangen. Wel heeft de buurtbusvereni-

ging inkomensten uit sponsoring. De sponsers mogen met 

stickers adverteren op de bussen en kunnen al vanaf € 200,- 

per jaar een plaats bemachtigen. Er worden contracten 

afgesloten met de sponsors, in principe voor een periode 

van drie jaar.

Zonder bijdrage van de provincie kan de buurtbusvereni-

ging niet bestaan. De kleding (fleecetrui) van de chauffeurs, 

de uitjes van de vrijwilligers en andere kosten zoals reiskos-

tenvergoedingen worden door de vereniging bekostigd.

Exploitatie

Syntus is concessiehouder in dit gebied en heeft drie 

nieuwe 8-persoons Mercedes bussen ter beschikking 

gesteld in 2015. De buurtbus heeft een eigen uitstraling en 

de busjes zijn voorzien van reclame van de sponsors. De 
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Historie

De buurtbus Berkenwoude is de oudste buurtbus van 

Nederland, in 1977 ontstaan toen de reguliere buslijn in de 

Krimpenerwaard tussen Lekkerkerk en Stolwijk verdween. 

Berkenwoude ligt midden in de Krimpenerwaard en werd 

door de opheffing plotsklaps ontdaan van ontsluiting via 

openbaar vervoer. Enkele gemeenteambtenaren van de 

destijds zelfstandige gemeente Berkenwoude zijn met een 

uitgewerkt plan naar de provincie Zuid-Holland gestapt. De 

rest is geschiedenis.

Aanbod & gebruik

De buurtbus, een door Arriva ter beschikking gestelde Fiat 

Ducato, rijdt drie diensten op uitsluitend werkdagen: 2 uur 

in de ochtend, 1½ uur rond middaguur en 2 uur tegen de 

avond. Hij rijdt niet tijdens de zomervakantie (6 weken) en 

de kerstvakantie (2 weken). De lijn (725) maakt onderdeel 

uit van de concessie Zuid-Holland Noord.

De buurtbus vervoert zo’n 2.500 passagiers per jaar. Vroe-

ger waren dat er veel meer. De passagiers zijn vooral scho-

lieren die op de basisschool in Stolwijk en Berkenwoude 

zitten, en ouderen die boodschappen gaan doen in omlig-

gende dorpen. Recentelijk maken ook studenten gebruik 

van de buurtbus, omdat een reguliere lijn tijdelijk uit de 

dienstregeling is genomen. Deze doelgroep wist voorheen 

niet van het bestaan van de buurtbus af. Vraag is of deze 

doelgroep zal blijven.

Financiën

Buurtbusvereniging (BBV) Berkenwoude ontvangt circa 

€ 4.700,– subsidie per jaar van de provincie Zuid-Holland. 

Er zijn zo’n 20 vrijwillige chauffeurs actief, zij krijgen een 

reiskostenvergoeding van € 5,- per keer, als ze van buiten 

Berkenwoude komen. Van de subsidie worden alle operati-

onele zaken bekostigd, reiskostenvergoedingen, kerstpak-

ket, bijeenkomsten, etc. Op de bus staat reclame, deze 

levert € 600,- op per jaar. Buurtbus Berkenwoude gebruikt 

géén specifieke werkkleding, Wel hebben de chauffeurs bij 

het 35-jarig jubileum een fleecevest als relatiegeschenk 

ontvangen met de naam van de buurtbus.

Exploitatie

Veel vrijwilligers rijden op vaste momenten, dus een groot 

deel van de planning ligt vast. Een kaartje kost € 1,10. Er kan 

ook met de OV-chipkaart worden betaald (vaste appara-

tuur), die is op de korte routes echter duurder dan het losse 

kaartje. Abonnementen zijn een aantal jaren geleden afge-

schaft door de vervoerder. Op een lijst wordt het aantal 

passagiers bijgehouden. Arriva levert de kaartjes in consig-

natie. De chauffeurs krijgen een voorraaad kaartjes. Zodra 

een chauffeur geen kaartjes meer heeft, koopt hij nieuwe 

bij een van de bestuursleden. Ze rekenen de kaartjes dus 

pas af als ze verkocht zijn. Regelmatig wordt de opbrengst 

van de verkochte kaartjes afgestort bij de bank en overge-

maakt aan Arriva. De buurtbus stopt ook op een veilige plek 

tussen de haltes om passagiers in en uit te laten stappen. 

Mensen kunnen hun hand opsteken naar de chauffeur om 

aan te geven dat ze mee willen rijden. Rolstoelers kunnen 

ook mee, maar dat gebeurt zelden.

Het contact met Arriva is zeer goed. De vereniging kan 

gebruik maken van Arriva’s garage voor reparatie en onder-

houd. Binnen de groep van vrijwilligers zijn er twee verant-

woordelijk voor aftanken (gebeurt op vaste tijden) en één 

voor wassen en reparaties (eenmaal per week). De stalling 

heeft de laatste jaren hoofdbrekens gekost nadat de plaat-

selijke garage werd opgeheven en de brandweerkazerne 

niet meer beschikbaar was. Inmiddels staat de bus op een 

openbare parkeerplaats in Berkenwoude met een sleutel-

kluisje in de buurt. Geen ideale oplossing, maar het werkt.

Succesfactor

De voornaamste succesfactor is het koesteren van de 21 

vrijwilligers (20 chauffeurs). Het devies is “de vrijwilligers 

hebben altijd gelijk”, om aan te geven hoe belangrijk de 

betrokkenheid en inzet van de vrijwiliggers wordt gevon-

den door het bestuur. Zo worden bv. eventuele bekeurin-

gen door de BBV betaalt. De vrijwilligers moeten zo weinig 

mogelijk ‘sores’ hebben, zo is de houding van het bestuur. 

De meeste leden zijn 60+. Het bestuur bestaat uit de voor-

zitter, secretaris en penningmeester. Vergaderen gebeurt 

alleen indien nodig. Liever niet is de houding. De vrijwilli-

gers krijgen jaarlijks een kerstpakket en aansluitend op de 

ALV (die niet langer dan een half uur duurt) wordt een 

gezellige dineravond (ook voor de partners) georganiseerd. 

Deze wordt zeer gewaardeerd en zeer goed bezocht. Tij-

dens het 35-jarig bestaan van de BBV is een slipcursus 

georganiseerd voor de vrijwilligers. Ook deze is zeer 

gewaardeerd.

De chauffeurs worden getest op rijvaardigheid en gezond-

heid. De rijvaardigheidstest wordt door de BBV zelf uitge-

voerd, de gezondheid wordt getest door Regelzorg. Beleid 

van Arriva is dat vrijwilligers mogen rijden tot en met 75 jaar, 

vanaf 76 is het afgelopen. Dit geeft duidelijkheid en wordt 

door iedereen geaccepteerd.

Bron:  interview van John Pommer (CROW) met  

Bea Versluys (voorzitter van de BBV Berkenwoude) 

en Bram Visser (bestuurslid)

2  Buurtbus Berkenwoude
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Historie

De buurtbusvereniging Zuid-Beveland is een jonge vereni-

ging, opgericht in januari 2014. Aanleiding voor oprichting 

van deze buurtbusvereniging was een bezuinigingsoperatie 

van de provincie Zeeland. Daarbij werd het Connexxion toe-

gestaan om zwak bezette buslijnen die tot dan toe werden 

gereden door beroepschauffeurs, om te zetten in buurtbus-

sen. In eerste instantie betrof deze ‘verbuurtbussing’ drie lij-

nen in de “Zak” van Beveland. Later speelde dit ook in de 

aanbesteding van de concessie Zeeland. Het totaal aantal 

buurtbuslijnen in Zeeland is de laatste jaren gestegen van 3 

naar 18 buurtbuslijnen. De buurtbusvereniging Zuid-Beve-

land is verantwoordelijk voor zes van deze lijnen.

Het initiatief lag dus bij Connexxion en de provincie Zeeland. 

Connexxion wist in korte tijd voldoende vrijwilligers te wer-

ven. De vereniging heeft nu de beschikking over drie plan-

ners en vier opleiders. Er was nog geen tijd om een eigen 

website te bouwen. De vereniging adviseert startende ver-

enigingen aansluiting te zoeken bij bestaande buurtbusver-

enigingen. Zo hoef je niet alles zelf uit te vinden.

Aanbod & gebruik

De buurtbussen in Zuid-Beveland zijn van het type Merce-

des Sprinter. Ze rijden alleen op werkdagen van 8:00 tot 

18:00 uur en zorgen daarbij voor het vervoer van de kleine 

kernen naar de centrumplaats Goes en de NS-stations 

Goes, Kruiningen-Yerseke en Kapelle-Biezelinge. Op het 

busstation ’s-Heerenhoek Tolplein biedt de buurtbus 

goede aansluitingen op het reguliere busnet naar Middel-

burg, Goes en Terneuzen. Bij de opzet van de dienstrege-

ling is bewust niet gekeken naar de behoefte voor het ver-

voer van scholieren. Daarvoor is in Zeeland een apart 

scholierennet opgezet. Het aantal instappers varieert van 

bijna 500 tot ca. 2.000 reizigers per maand. Op jaarbasis 

stappen ca. 72.000 reizigers in de buurtbussen van de 

buurtbusvereniging Zuid-Beveland.

Financiën

De provincie Zeeland subsidieert de buurtbusvereniging 

met een bijdrage van € 3.000,- per lijn per jaar en € 100,- 

per ingezette vrijwilliger. Bij de oprichting van een nieuwe 

buurtbusvereniging verleent de provincie een eenmalige 

onkostenvergoeding van € 1.000,-. De vereniging ontvangt 

geen subsidie van de betrokken gemeenten. Reclame op 

en in de buurtbussen is wel toegestaan, maar deze bron 

van inkomsten wordt nog niet benut. De vereniging ont-

vangt een bescheiden bedrag aan sponsorgelden. De ver-

eniging benadrukt dat het van groot belang is dat er finan-

ciële afspraken met de vervoerder of overheid worden 

gemaakt voor meerdere jaren.

Exploitatie

Voor de zes lijnen worden zeven busjes ingezet. Deze heb-

ben geen lage vloer en zijn niet rolstoeltoegankelijk. Dat was 

wel het plan, maar is vanwege bezuinigingen niet gereali-

seerd. Alle buurtbussen zijn uitgerust met een boordcompu-

ter (Infoxx). De chauffeur kan via het beeldscherm aflezen of 

de buurtbus volgens dienstregeling rijdt. Ook de dynami-

sche reisinformatieborden en de site van Connexxion geven 

actuele reisinformatie over de buurtbussen. Elke buurtbus 

heeft een OV-chipkaartlezer. Ongeveer 90 procent van de 

instappers gebruikt de OV-chipkaart. Losse kaartjes kosten 

€ 3,50 per rit, zonder overstaprecht. Het Kidskaartje (€ 1,-) is 

ook verkrijgbaar op de buurtbus. De toeristische Combikaart 

Zeeland en de Zeeuwse strippenkaart zijn wel geldig in de 

buurtbus maar niet verkrijgbaar bij de buurtbuschauffeur.

Bij storingen kan de buurtbuschauffeur via Infoxx recht-

streeks contact opnemen met de verkeersleiding van Con-

nexxion. Rechtstreeks contact met een reguliere bus bij 

overstappende reizigers is nu niet mogelijk. Alle buurtbussen 

zijn uitgerust met een 27 mc “bakje” zodat onderling kort 

verkeer mogelijk wordt. In Goes worden de dynamische 

reisinformatieborden van NS in de gaten gehouden. Alle sta-

tische reisinformatie wordt verzorgd door Connexxion. De 

vereniging beschikt (nog) niet over een eigen site en eigen 

dienstregelingfolders. Er zijn drie standplaatsen, o.a. bij een 

busgarage en bij een benzinestation. Alle busjes worden 

éénmaal per week gewassen door de extra vrijwilligers.

Succesfactor

Maak het de vrijwilligers – de buurtbusvereniging heeft nu 

circa 70 leden – zoveel mogelijk naar de zin. Zij zijn de kern 

van de vereniging en zorgen dag in dag uit voor de uitvoe-

ring van de dienstregeling. De chauffeurs ontvangen een 

woon-werkvergoeding van € 0,25 per km van/naar de 

standplaats. Per ingezette bus zijn er twee diensten per dag 

(vroeg/laat) met een dienstlengte van 5 uur. De dienstrege-

ling biedt voldoende buffertijd, maar in een aparte pauze 

tijdens de dienst is niet voorzien.

Hoewel het in Zeeland niet speelt, is een aandachtspunt het 

strenge beleid van de UWV die op straffe van een korting 

op hun uitkering soms niet toestaat dat een uitkeringsge-

rechtigde vrijwilligerswerk doet.

Bron:  interview van Bert Takman (namens CROW) met 

Paul Mulder (voorzitter van de BBV Zuid-Beveland) 

en Kees van den Pol (bestuurslid)

3   Buurtbus Zuid-Beveland
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Historie

De buurtbusvereniging Spankeren Dieren is opgericht op 3 

augustus 2011. Het initiatief voor deze buurtverbinding is in 

2006 voortgekomen uit een burgerinitiatief van de Belan-

genverenigingen Spankeren en Dieren. Aanleiding was de 

opheffing van de buslijn Dieren–Zutphen via de dorpen 

Spankeren en Leuvenheim. Ook de slechte verbinding van 

de nieuwbouwwijk Dieren Noord Oost met het centrum 

van Dieren vroeg om een oplossing. Het draagvlak voor 

deze buurtbusverbinding werd ondersteund door een 

resultaten van een haalbaarheidsonderzoek onder de 

bewoners van deze woongebieden. De voormalige Stads-

regio Arnhem Nijmegen financierde de start van de buurt-

bus Spankeren Dieren. Kees Luesink, de inmiddels overle-

den portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de 

Stadsregio, ondersteunde persoonlijk het initiatief voor 

deze nieuwe buurtbusverbinding. De gemeente Rheden 

heeft de buurtbusvereniging ondersteund met een 

bescheiden startsubsidie. Overigens wordt het dorp Leu-

venheim nu bediend door de Buurtbusvereniging Brum-

men Leuvenheim.

Aanbod & gebruik

De buurtbusvereniging Spankeren Dieren zorgt voor de 

exploitatie van drie lusvormige buurtbuslijnen in deze ker-

nen. Op werkdagen vertrekt de eerste rit om 6:50 uur uit 

Spankeren. Op alle lijnen rijdt de buurtbus elk uur. De laat-

ste rit komt tegen 19:00 uur aan in Spankeren. Op zaterdag 

rijdt de buurtbus tussen 11:00 en 16:00 uur.

Het aantal instappers schommelt rond de 6.200 per jaar. In 

2015 ligt het aantal instappers circa 20 procent hoger. Het 

zijn overwegend ouderen die van de buurtbus gebruikma-

ken. Vooral om boodschappen te doen of voor bezoek aan 

het Medisch Centrum. Scholieren en forensen maken wei-

nig gebruik van de buurtbus. Het gebruik door studenten 

neemt wel toe.

Financiën

De provincie Gelderland financiert via de concessiehouder 

Hermes de exploitatie van de buurtbus Spankeren Dieren 

op basis van een formule die afgeleid is van de DRU-prijs. 

De buurtbusvereniging ontvangt jaarlijks een bestuursver-

goeding die eveneens daarvan afgeleid is. De gemeente 

Rheden subsidieert de buurtbusvereniging structureel met 

een bedrag van € 1.500,- voor kleding en scholing van de 

vrijwillige chauffeurs. De buurtbusvereniging heeft geen 

inkomsten uit reclame, omdat reclame op en in de buurt-

bus vanwege de concessievoorschriften niet is toegestaan.

Exploitatie

De buurtbusvereniging Spankeren Dieren rijdt met een 

8-persoonsbus van Tribus op basis van een Fiat Ducato. De 

buurtbus is uitgerust met een lage vloer en een rolstoelplek 

die overigens alleen gebruikt wordt voor rollators en bood-

schappenkarretjes. De buurtbus is uitgerust met vaste 

OV-chipkaartapparatuur en een Infoxx-beeldscherm dat 

ook informatie geeft over het op tijd rijden van de buurtbus 

en een digitale bestemmings- en lijnfilm aanstuurt. Circa 

90 procent van de instappers maakt gebruik van de 

OV-chipkaart. De buurtbus heeft dezelfde uitstraling als het 

reguliere openbaar busvervoer dat uitgevoerd wordt door 

Hermes onder de merknaam Breng. De reiziger ervaart dus 

vrijwel geen enkel verschil tussen de het reguliere open-

baar busvervoer en de buurtbus in deze regio. Alleen het 

wagentarief van € 2,50 wijkt iets af van het wagentarief van 

Breng in de regio Arnhem Nijmegen.

De buurtbus wordt gestald bij een garagebedrijf. Hermes 

heeft daar ook een WLAN geïnstalleerd voor uitwisseling 

van de OV-chipkaartdata met de buurtbus en de centrale 

computer.

Succesfactor

De vrijwillige chauffeur is het visitekaartje van de buurtbus-

vereniging en in feite ook van “Breng”. Tips: Zorg dat je er 

netjes uitziet, de vereniging heeft voor bedrijfskleding 

gezorgd. Ga geduldig en behulpzaam om met de veelal 

oudere reizigers. Zorg dat je op tijd rijdt en zeker nooit te 

vroeg; de Infoxx-apparatuur is daarvoor een uitstekend 

hulpmiddel.

Het bestuur zorgt voor goed contact met de vrijwillige 

chauffeurs. Kleinschalige inloopbijeenkomsten en bijpraat-

avonden waarbij de dagelijkse praktijk aan de orde komt, 

zijn daarvoor een prima middel om de communicatie tus-

sen het bestuur en de vrijwilligers te verstevigen. De leden 

ontvangen aan het einde van het jaar een kerstpakket tij-

dens een gezellige avond. Ook de partners zijn daarbij aan-

wezig.

Bron:  interview van Bert Takman (namens CROW) met 

Henk Stam, secretaris van de Buurtvereniging  

Spankeren Dieren

4  Buurtbus Spankeren Dieren
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Historie

De buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen is verantwoorde-

lijk voor vijf lijnen: Wijchen–Malden (lijn 561),

Malden–Groesbeek–Beek (562), Wijchen–Batenburg (563), 

Groesbeek–Molenhoek (564) en Wijchen–Beuningen (565).

De lijn Wijchen–Malden is met 35 jaar de oudste, gestart op 

5 november 1981. De andere lijnen zijn van latere datum 

(2005, tweemaal 2008 en 2010). De lijnen zijn ontstaan 

omdat er vanuit de bevolking via de plaatselijke/gemeente-

lijke politiek de behoefte kenbaar werd gemaakt om te 

voorzien in een vorm van ov. Soms was er jaren daarvoor in 

die plaatsen de reguliere lijn opgeheven. Een belangrijk uit-

gangspunt hierbij was dat de buurtbus niet mocht concur-

reren met de reguliere buslijnen.

Aanbod & gebruik

Connexxion is concessiehouder in dit gebied en heeft vijf 

8-persoons Fiat-bussen ter beschikking gesteld. De buurt-

bus werkt professioneel en neemt met 62.000 passagiers 

in 2015 een volwaardige plek in het vervoersaanbod in de 

regio. De bussen rijden volgens een strakke dienstregeling 

(1-uursdienst) op werkdagen. Op sommige lijnen (lijn 563 

en 565) is het in de ochtend zo druk dat er een reservebus 

of taxibus ingezet wordt. De passagiers zijn vooral ouderen, 

huisvrouwen en (bij slecht weer) scholieren. Bijzonder aan 

lijn 564 is dat deze lijn gratis is.

Financiën

Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen ontvangt circa 

€ 40.000,- als vergoeding voor haar werkzaamheden. 

€ 32.000,- ontvangt de vereniging van de vervoerder, de ove-

rige inkomsten als subsidie van de betrokken gemeenten 

(naar rato, op basis van gereden km’s in die gemeenten). Met 

de vervoerder is een vergoeding afgesproken die gebaseerd is 

op ca. € 6,- per dienstregelingsuur. Dit is ook opgenomen in 

een overeenkomst tussen de vereniging en de vervoersmaat-

schapij. De inkomsten zijn voldoende om bestuurskosten en 

diverse activiteiten voor de vrijwilliggers mee te betalen.

Exploitatie

Bij het opstellen van de dienstregeling is voorzien in een 

goede overstap is tussen trein en buurtbus (Mook) en tus-

sen reguliere bus en buurtbus (Beek). In de buurtbus kun je 

betalen met OV-chipkaart of een kaartje van € 2,50 kopen.

De buurtbus mag ook tussen de haltes stoppen (op een vei-

lige plek) om passagiers in- en uit te laten stappen. Hoewel 

de bussen geschikt zijn voor rolstoelers, is het rolstoelver-

voer nog niet operationeel: lang niet alle haltes zijn toegan-

kelijk en de noodzakelijke extra begeleiding door stewards 

(veilig vastzetten) is nog niet geregeld.

De BBV heeft een coördinator voor het inplannen van de 

chauffeurs en een voor de inzet en de kwaliteit van het 

materieel. Deze laatste heeft een directe lijn naar de ver-

voerder voor het onderhoud en beheer van het materieel. 

Ook heeft elke lijn een coördinator. De buurtbussen wor-

den gestald bij garagehouders in Groesbeek en Wijchen. 

Aftanken wordt door de chauffeur gedaan en eenmaal per 

week gaat de bus door de wasstraat. De BBV heeft een 

handboek voor de chauffeur opgesteld.

De BBV krijgt van Hermes de informatie over omleidingen, 

wegwerkzaamheden en vertragingen.

De buurtbus heeft een eigen uitstraling (zie website van de 

BBV; www.buurtbus.com), net als de chauffers (kleding).

De BBV heeft minimaal één keer per jaar een overleg met 

andere buurtbusverenigingen in de regio en de provincie.

Vrijwilligers

De vereniging heeft ongeveer 115 leden, voornamelijk 

60+’ers. Ze zijn allen gemotiveerd iets voor de samenleving 

te doen. De chauffeurs worden getest op rijvaardigheid en 

gezondheid. Naast technische rijvaardigheden moeten ze 

ook in voldoende mate beschikken over sociale vaardighe-

den. Indien blijkt dat dit onvoldoende is (hoge uitzondering, 

2-3 gevallen in de afgelopen 5 jaar), dan kan diegene niet 

langer buschauffeur blijven. Chauffeurs rijden naar keuze 

van 7:00 uur tot 11:00 uur, van 11:00 uur tot 15:00 uur of 

van 15:00 uur tot 18:30 uur. Ze kunnen een kilometerver-

goeding declareren voor het vervoer van huis naar de afrij-

halte. Jaarlijks krijgen ze een kerstpakket en er wordt een 

feestavond georganiseerd voor de leden. Verder organi-

seert de provincie jaarlijk een uitje voor alle Gelderse buurt-

busvrijwilligers.

Eenmaal per jaar komen de chauffeurs van de verschillende 

lijnen onder leiding van hun coördinatoren bij elkaar om 

het over de gang van zaken op de betreffende lijn te heb-

ben. Verder verschijnt er elk kwartaal een nieuwsbrief voor 

de leden. Een punt van aandacht zijn de vrijwilligers met 

een UWV-uitkering. Volgens UWV-Belastingdienst mag dat 

niet tenzij de BBV kan aantonen dat ze de ANBI-status heeft.

Succesfactor

Voor een succesvol buurtbusproject is een professionele 

organisatie van de BBV noodzakelijk en een goede samen-

werking tussen verschillende stakeholders (provincie, ver-

voerder, gemeenten, BBV).

Buurtbussen zijn een belangrijke aanvulling bij verdere 

bezuinigingen in het OV.

Meer combinatie van doelgroepenvervoer is mogelijk. In 

Groesbeek zitten bijvoorbeeld veel gezondheidsinstellingen.

Bron:  interview van Frans Bekhuis (CROW) met Tom Weber, 

voorzitter buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen

5  Buurtbus Rijk van Nijmegen
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Historie

De buurtbus Westerwolde is een van de oudste buurtbuslijnen 

van ons land. Deze buurtbuslijn is op 3 september 1979 gaan 

rijden onder regie van het toenmalige streekvervoerbedrijf 

GADO. Het initiatief voor deze buurtbus is destijds genomen 

door de vereniging van Plaatselijk Belang in de gemeente 

Vlagtwedde. De buurtbus onder lijnnummer 512 (voorheen lijn 

92) verving een bestaande buslijn maar bood ook een ontslui-

ting van kernen die al lange tijd geen busvervoer meer kenden. 

De buurtbus rijdt van Sellingen, Jipsinghuizen, Jipsingboer-

tange, Mussel naar het busknooppunt Stadskanaal. Daar biedt 

lijn 512 aansluiting op de Qliner van en naar Groningen. Reizi-

gers zijn hoofdzakelijk scholieren, maar ook veel inwoners van 

de omliggende kernen reizen met de buurtbus naar Stadska-

naal voor de winkelvoorzieningen.

Opvallend verschil met andere delen van ons land is dat niet 

de vervoerder (Qbuzz), maar de concessieverlener (OV-bu-

reau Groningen Drenthe) opbrengstverantwoordelijk is. 

Ander opvallend verschil is dat buurtbussen niet onder regie 

vallen van de streekvervoerder Qbuzz, maar onderdeel zijn 

van één van zes concessies/contracten kleinschalig vervoer. 

Voor de buurtbus Westerwolde is dat het taxibedrijf De 

Grooth Vervoer in Stadskanaal.

Aanbod & gebruik

De dienstregeling buurtbusvereniging Westerwolde voorziet 

in dagelijks negen retourritten tussen Sellingen en Stadska-

naal. De rijtijd tussen Sellingen en Stadskanaal is 26/27 minu-

ten zodat de basisdienstregeling met één buurtbus kan wor-

den gereden. Tijdens de schoolvakanties worden zes 

retourriten (2-uursdienst) geboden en op zaterdag drie. 

Opvallend is dat de buurtbus soms een stationnement van 

ruim 60 minuten heeft op het busstation Stadskanaal. Scho-

lierenvervoer is een belangrijke pijler voor de buurtbus Wes-

terwolde. Maar de buurtbus wordt ook vanuit de omlig-

gende kernen benut om te gaan winkelen in Stadskanaal. 

Het omvangrijke scholierenvervoer leidt er toe dat een aan-

tal ritten met een versterkingsbusje van het taxibedrijf De 

Grooth moet worden gereden, met beroepschauffeurs van 

het taxibedrijf.

In 2014 stapten bijna 9.500 reizigers in de buurtbus Wester-

wolde, ruim 6 procent minder dan in 2013. De versterkings-

busjes van De Grooth vervoerden zo’n 2.750 reizigers zodat 

het jaarcijfer van 2015 neer komt op ruim 12.000 instappers.

Financiën

Het OV-bureau Groningen Drenthe draagt als opbrengstver-

antwoordelijke het financiële risico en heeft daarom een rol 

bij de ontwikkeling van de dienstregeling, de tarieven, mar-

keting en communicatie. Het OV-bureau subsidieert de 

bestuursvergoeding rechtstreeks aan de buurtbusvereniging. 

Daarnaast ontvangt de vereniging een vergoeding voor stal-

lings- en schoonmaakkosten en buurtbuskleding. De 

gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal geven jaarlijks een 

bescheiden subsidie aan de vereniging. Hoewel reclame op 

de buurtbus in beperkte mate toegestaan is, wordt er geen 

gebruik van gemaakt. De kosten van het busje (aanschaf, 

onderhoud en brandstof) worden rechtstreeks door het 

OV-bureau aan het taxibedrijf in de vorm van een vaste uit-

kering vergoed. De kosten van het versterkingsbusje kan het 

taxibedrijf apart declareren bij het OV-bureau. De afspraken 

tussen de buurtbusvereniging en het OV-bureau zijn vastge-

legd in een afsprakennotitie.

Exploitatie

Buurtbuslijn 512 wordt uitgevoerd met een 8-persoon Mer-

cedes Sprinter bus met hoge vloer. De in- en uitstapdeur 

moet door de reizigers worden geopend/gesloten. Rolstoel-

vervoer is niet mogelijk, hoewel het busje wel uitgerust is 

met een lift. In de buurtbus is een flatfare-tarief van toepas-

sing: € 2,- per rit zonder overstaprecht. Er zijn geen korting-

kaartjes voor ouderen. Kinderen t/m 11 jaar onder begelei-

ding van een volwassende mogen gratis mee. Een 

maandkaart kost € 35,- per maand, verkrijgbaar bij de chauf-

feur. De OV-chipkaart is niet geldig in de buurtbus. Alle 

abonnementen waaronder het Studentenreisproduct, zijn 

niet geldig in de buurtbus. De buurtbuskaartjes worden 

betrokken en afgerekend bij het regiobedrijf. Deze rekent ze 

vervolgens af bij de streekvervoerder Qbuzz. De buurtbus 

wordt gestald bij een voormalig garagebedrijf. In- en uitstap-

pen buiten de haltes is overigens toegestaan.

Succesfactor

De buurtbusvereniging Westerwolde beschikt over 38 

chauffeurs. 29 chauffeurs rijden een vaste dienst en zorgen 

zelf voor vervanging tijdens vakantie, ziekte, etc. Daarvoor 

staan 9 reserve-chauffeurs beschikbaar. Het is heel belang-

rijk om open en betrokken te zijn naar de chauffeurs. Zij zijn 

het visitekaartje naar de reiziger. Naast de algemene leden-

vergadering wordt elk jaar een barbecue en een feestavond 

georganiseerd. Vlak voor Kerstmis wordt bij alle chauffeurs 

een goed gevuld kerstpakket bezorgd. Elk lustrum van de 

vereniging wordt gevierd met een dagje uit.

De reiziger ziet het openbaar vervoer als één samenhangend 

systeem. Voor overstappende reizigers van de buurtbus op 

het reguliere openbaar vervoer zijn contacten met de streek-

vervoer Qbuzz daarom ook van groot belang. Het ontbreken 

van directe communicatiemogelijkheden tussen wederzijdse 

chauffeurs wordt als belangrijke knelpunt ervaren.

Bron:  interview van Bert Takman (namens CROW) met Marco 

Benz van den Berg, Margo van Wensveen en Dina Wor-

telboer, respectievelijk voorzitter, penningmeester en 

secretaris/lid.
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Historie

De buurtbusvereniging Gassel-Beers (lijn 238 Gra-

ve-Cuijk-Boxmeer) bestaat sinds 2002. Aanleiding was het 

wegvallen van het regulier openbaar vervoer. Op initiatief 

van de toenmalige vervoerder BBA, en samen met vrijwilli-

gers, is de buurtbusvereniging opgericht.

Aanbod en gebruik

Op de lijn worden twee buurtbussen ingezet via een 

1-uursdienst op werkdagen. Het aantal passagiers is in de 

jaren gestaag gegroeid. In de beginjaren lag het aantal pas-

sagiers rond de 1.000, maar vanaf 2004 tot 2015 waren dat 

gemiddeld ca. 35.000 (mede door een publiciteitscam-

pagne) met als uitschieter 2010 (ruim 48.000 passagiers). 

De meeste passagiers zijn ouderen en scholieren.

Reismogelijkheden voor mensen met een beperking (rol-

stoelers) is mogelijk met de buurtbus. De haltes zijn (bijna) 

allemaal toegankelijk en de buurtbussen hebben een laad-

klep (rolstoeltoegankelijk). Hier wordt weinig gebruik van 

gemaakt en de voorziening maakt het lastiger om mensen 

te helpen met het vervoer van een kinderwagen.

Financiën

Buurtbusvereniging Gassel-Beers ontvangt jaarlijks 

€ 6.000,- per buurtbus van Arriva ter dekking van de onkos-

ten zoals eindpuntvoorzieningen, stalling, reiskosten, kos-

ten van bijeenkomsten. De kosten voor onderhoud, wassen 

en brandstof komen voor rekening van Arriva evenals de 

kosten voor de medische keuringen, rijvaardigheidstesten 

alsmede de noodzakelijke verzekeringen tbv de chauffeurs 

van de BBV. Dit is ook opgenomen in een convenant tussen 

de vereniging en de vervoersmaatschappij. Hierin zijn nog 

meer afspraken vastgelegd. Verder zijn er nog inkomsten 

uit reclame op de bussen (ca. € 6.000,-), van een gemeente 

(€ 1.000,-) en de provincie (€ 1.000,- voor een uitje). De 

inkomsten zijn voldoende om bestuurskosten en diverse 

activiteiten voor de vrijwilligers mee te betalen.

Exploitatie

De vereniging heeft ongeveer 33 leden/vrijwillige chauf-

feurs. De meeste leden zijn 60+. Het bestuur bestaat uit vijf 

leden.

De chauffeurs worden, voordat ze op de bus komen, getest 

op rijvaardigheid en gezondheid. Ze rijden op werkdagen 

volgens een dienstrooster. De chauffeurs verzorgen de 

kaartverkoop in de bus.

De buurtbusvereniging heeft een coördinator (tevens voor-

zitter) die de contacten onderhoud tussen de vervoerder en 

de chauffeurs. De coördinator staat ook paraat bij proble-

men in de bus met passagiers (na oproep van de chauffeur). 

Door de kleinschalige opzet van de buurtbus en inzet van 

lokale chauffeurs is de sociale veiligheid hoog (mede door 

de sociale controle) en worden de problemen adequaat 

opgelost.

Succesfactor

Buurtbussen kunnen aanvullend maatwerk leveren aan het 

andere vervoersaanbod in een regio. Verder is een goed 

bestuur van belang en een goede samenwerking tussen 

verschillende stakeholders (provincie, vervoerder, gemeen-

ten, BBV). Er kan meer gedaan worden aan de uitwisseling 

van kennis en ervaringen tussen buurtbusverenigingen. De 

BBV Gassel-Beers heeft één keer het initiatief genomen 

voor een overleg met andere BBV’s uit de regio (Sambeek, 

Wanroy en St.Anthonis). Dit was zeer waardevol. Het orga-

niseren van een dergelijk overleg zou een rol kunnen zijn 

voor de provincie.

Noot: Op het moment van publiceren rijdt de buurtbus niet. 

De vrijwilligers van de buurtbusvereniging Gassel-Beers, 

verschillen van mening met het verantwoordelijke ver-

voersbedrijf Arriva over voorgestelde aanpassingen in de 

dienstregeling. De BBV Gassel-Beers is nog niet opgeheven, 

in afwachting van een aantal bestuurlijke overleggen. 

Afhankelijk van de bestuurlijke overleggen hoopt de BBV 

Gassel-Beers dat de BBV weer een volwaardige rol kan 

gaan spelen in het OV-aanbod in de regio.

Bron:  interview van Frans Bekhuis (CROW) met Theo  

Linders, voorzitter, en Theo Ceelen, bestuurslid van 

de BBV

7  Buurtbus Gassel-Beers
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Nummers tussen vierkante haken in de tekst – bijvoorbeeld [1] – verwijzen naar de nummers in 

onderstaande literatuurlijst.

Nummers achter de letter ‘w’ tussen vierkante haken in de tekst – bijvoorbeeld [w1] – verwijzen 

naar de nummers in de lijst met websites.
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