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reportage

auteuR   Pien heuts   fOtO’S   chris Pennarts

Om de grimmige sfeer op buslijn 85 tussen Veenendaal en Ede te keren, heeft Veolia in 
opdracht van de provincie Gelderland maatregelen genomen. Een veiligheidsarrangement is in 
de maak. “In Nederland vechten we maatschappelijke problemen over de rug van het openbaar 
vervoer uit.”

pais en vree op lijn 85
Veiligheidsarrangement op de Veluwe
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In de stromende regen staat een groep scholieren te 
wachten op lijn 85. Oordopjes van de iPod in. Het is 
vroeg in de ochtend; in een gesprek over ‘gedoe op lijn 
85’ hebben ze nog even geen zin. “Het is allemaal een 
beetje overdreven”, wil een jongen met een bruin 
geruit petje nog net kwijt. “Ze deden net of het elke 
dag oorlog was op de bus. Wij gaan gewoon naar 
school en weer naar huis.”
De wit-rode bus van Veolia Transport stopt vlak voor 
het station van Veenendaal Centrum. Bij de ingang 
toont een logo dat de bus voorzien is van camera’s. 
Langzaam stroomt-ie vol. Braaf pakken de jongeren 

een Spits uit het bakje bij de chauffeur. Als de laatste 
voor het instappen zijn sigaret uittrapt, trekt de 
chauffeur op richting Ede. Het is stil in de bus.
Dat was het afgelopen voorjaar wel anders. In maart 
vormde een aantal incidenten tussen scholieren en 
chauffeurs op lijn 85 tussen Ede en Veenendaal de 
opmaat tot een wilde staking onder Veolia-chauffeurs 
in Ede. Aan het conflict kwam een einde toen de 
vervoerder toezegde Veluwebreed een aantal 
veiligheidsmaatregelen te nemen. Veolia kwam 
daarmee niet tegemoet aan alle eisen van de vak- 
bonden. Die hadden onder meer camera’s op alle  
150 bussen in het concessiegebied geëist plus de inzet 
van vijftig extra vervoerondersteuners en veiligheids-
personeel op lijn 85. Nu is de helft van de bussen 
uitgerust met camera’s, is het aantal vervoer-
ondersteuners van vijf naar elf uitgebreid, is de 
verkeersleiding beter bereikbaar en hebben 
chauffeurs een weerbaarheidtraining gekregen.
“Met alleen camera’s, boa’s en politie los je een 
dergelijk maatschappelijk probleem niet op”, reageert 
Wim Kurver, concessiedirecteur Veluwe. “Het gaat 
hier ook over cultuur en omgangsvormen. En 
perceptie.” Hij bedoelt daarmee: als chauffeurs óf  
met opgestroopte mouwen óf met samengeknepen 
billen achter het stuur zitten, in afwachting van 
ruziezoekende scholieren, dan kun je wachten op  
dat conflict. Hoewel elk incident er een te veel is, valt 
het in de praktijk volgens hem wel mee met de 
ongeregeldheden op lijn 85. Kurver: “Sociale veiligheid 
is niet voor niets dit jaar hét speerpunt van Veolia. 
Maar op lijn 85 hebben we ook veel last gehad van 
negatieve beeldvorming en stemmingmakerij.”

Kleurtje
Bij de halte Prins Clauslaan in Veenendaal stroomt de 
bus nog voller. De lucht breekt, de regen trekt weg. Of 
het er soms agressief aan toeging op deze buslijn? 
“Als er ruzie is, zijn er twee schuldig”, zegt een jongen 
die middenin de bus staat diplomatiek. Hij zit op Het 
Streek, een grote scholengemeenschap van vmbo, 
havo, atheneum, gymnasium en technasium, aan de 
Bovenbuurtweg in Ede. “Sommigen lopen wel te 
etteren. Maar chauffeurs zijn ook niet altijd vriendelijk. 
Zeker als je een kleurtje hebt, ben je al snel verdacht. 
De sfeer was niet altijd goed. We hebben het er op 
school ook wel over gehad. Nu is er minder vaak 
ruzie.”

Lijn 85 is inmiddels de derde lijn van Veolia Veluwe  
die een zogeheten veiligheidsarrangement krijgt.  
Op de Valleilijn, de spoorlijn tussen Ede-Wageningen 
en Amersfoort, en buslijn 109 tussen Eerbeek en 
Apeldoorn ondertekenden Veolia, de provincie 
Gelderland, gemeenten, regiopolitie, scholen en 
andere partijen in januari 2007 een convenant. Het 
veiligheidsarrangement op lijn 109 is genomineerd 
voor de Hein Roethofprijs, de prijs die op 19 oktober  
is uitgereikt voor het beste initiatief om criminaliteit  
te voorkomen.
De ‘109’ dient als voorbeeld voor lijn 85. Gedragsregels 
voor zowel de chauffeur als de passagier, straf-
maatregelen bij overtreding van de regels zoals 
verwijderen van de bus, nablijven op school of een 
openbaarvervoerverbod, op tijd rijdende bussen, een 
vaste pool getrainde chauffeurs en korte lijnen met  
de politie zijn maatregelen die de verstoorde relatie 
tussen buschauffeur en scholieren moeten vlot 
trekken. Veolia belt bijvoorbeeld tegenwoordig de 
conciërge van de Apeldoornse scholengemeenschap 
als er vertragingen zijn of sprake is van rituitval. Ook 
rijden chauffeurs niet langer, uit angst, haltes met 
veel scholieren voorbij en hebben scholieren beloofd 
bussen niet langer te bekogelen en op de chauffeur  
te schelden en te spugen. Chauffeurs hebben op hun 
beurt toegezegd zich minder geïrriteerd op te stellen. 
De betrokken gemeenten zorgen er volgens het 
convenant voor dat de bushaltes en abri’s schoon en 
verlicht zijn. En dat kapot glas en graffiti snel worden 
verwijderd.

Stoom afblazen
Veiligheid is in eerste instantie de verantwoordelijk-
heid van de ov-bedrijven, vindt Mirjam Salomé, 
projectleider sociale veiligheid in het openbaar vervoer 
van de provincie Gelderland. Veolia heeft volgens haar 
signalen van het personeel niet of te laat opgepakt. 
Ook heeft het bedrijf de provincie volgens Salomé niet 
tijdig van de onrust op lijn 85 op de hoogte gesteld. 
“Vervoerbedrijven moeten veel meer zorg dragen voor 
hun personeel. Met meldingen van chauffeurs wordt 
mijn inziens veel te weinig gedaan.”
De provincie Gelderland heeft nadat de vlam op lijn 85 
afgelopen voorjaar in de pan sloeg, Veolia de opdracht 
gegeven een veiligheidsarrangement te ontwikkelen. 
Achteraf betaalt Veolia daar aan mee. Inmiddels 
hebben provincie, gemeenten, politie, justitie, scholen 
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buitengebied aan de rand van Veenendaal, nadert de 
bus de bedrijventerreinen van Ede. Ingeklemd tussen 
de A30 en de A12 verrijst hier het ene na het andere 
troosteloze complex. Een jonge vrouw die bij De 
Keukenboer uitstapt, wil voordat ze aan het werk gaat 
nog wel even kwijt dat het vooral ’s middags in de bus 
vaak hommeles was. “De sfeer is nu beter; een tijdje 
geleden voelde ik altijd die spanning, korte lontjes. 
Heel vervelend als je dan toch met die bus mee moet. 
Ik hoop dat het zo blijft.”

Ordinair geld
“In Nederland worden maatschappelijke problemen 
via het openbaar vervoer uitgevochten.” Veolia-
directeur Wim Kurver is kort en bondig in zijn analyse. 
De verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid wordt 
volgens Kurver veel te eenzijdig bij de vervoerder 
neergelegd. “We moeten met z’n allen erkennen dat 
agressie een maatschappelijk probleem is. Ook zonder 
bussen zou dat probleem er zijn. Daarom moeten álle 
partijen, overheid, opdrachtgever en vervoerder alles 
doen om het aan te pakken.” De in april ingestelde 
Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer is volgens de 
concessiedirecteur een begin van die erkenning.
Kurver heeft de afgelopen periode zeven ton 
uitgegeven om de helft van de bussen op de Veluwe 
met camera’s uit te rusten, extra boa’s in te zetten, 
chauffeurs te trainen en het veiligheidsarrangement 
mogelijk te maken. Met de provincie Gelderland is hij 
nog in onderhandeling over een bijdrage. Hoewel de 
concessiedirecteur onderstreept dat veilig openbaar 
vervoer heel belangrijk is, stoort het hem dat 
overheden dit onderwerp te makkelijk op het bordje 
van de vervoerder schuiven. “Wij lopen het risico met 
andere vervoerders te moeten concurreren op 

veiligheid, terwijl we door het ontbreken van echte 
marktwerking  geen invloed mogen hebben op 
tarieven en dienstregeling. Veiligheid gaat ook ordinair 
om geld. Als een sigarenboer regelmatig op het einde 
van de dag wordt overvallen, kan hij besluiten zijn 
winkel eerder dicht te gooien, of zijn prijzen wat te 
verhogen om extra veiligheidsvoorzieningen te treffen. 
Dat mogen wij niet. Hoewel we als vervoerders op dit 
moment een negatieve marge hebben, worden we toch 
geacht flink te investeren in veiligheid. Dat is krom. 
Toch doen we dat voor de veiligheid van ons personeel, 
terwijl je normaal gesproken pas investeert als je 
winst hebt gemaakt.”

Vlam in de pan
Of de veiligheidsconvenanten werken, durft Kurver nu 
niet te zeggen. Als we over een paar jaar terugkijken 
weten we het zeker, zegt-ie. Hij heeft wel het gevoel 
dat het werkt. Maar de vlam kan zo maar weer in de 
pan slaan, zegt hij terwijl hij het aan de vergadertafel 
afklopt. En als de maatschappelijke verloedering 
doorzet, is het volgens hem vechten tegen de bierkaai. 
Kurver: “Het goede van de convenanten is dat het om 
maatwerk gaat. Willen we een politiestaat met 
camera’s en beveiligers? Nee, daarom hebben we een 
arsenaal aan maatregelen beschikbaar en kiezen daar 
samen met de stakeholders, zoals provincie, scholen, 
gemeenten, politie en justitie, die middelen uit die 
specifiek voor de problemen geschikt zijn. Het gaat 
niet om convenanten die generiek inzetbaar zijn op 
allerlei buslijnen. Maar het moeten er ook niet te veel 
worden, want dat is onbetaalbaar.”
De provincie Gelderland erkent dat sinds het opdrogen 
van de gelden uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid, 
er minder geld naar de vervoerder gaat. Maar ik weet 

en een handvol chauffeurs en scholieren aan twee 
bijeenkomsten deelgenomen. In november moet dit 
resulteren in een convenant met concrete afspraken. 
Salomé: “Er is flink wat stoom afgeblazen. Tijdens die 
bijeenkomsten bleek dat er heel veel zeer ligt tussen 
chauffeurs en scholieren. Bussen die te laat komen, 
chauffeurs die narrig reageren, jongeren die zich 
gediscrimineerd voelen. Dat leidt vroeg of laat tot een 
explosie. Aanvankelijk zette Veolia veiligheidsmensen 
in. Maar als die er niet waren, brak de pleuris weer uit. 
Door met elkaar te praten, chauffeurs op scholen 
voorlichting te laten geven en afspraken over 
omgangsvormen te maken, haal je de angel uit het 
conflict. De achterkant, de inzet van politie en justitie, 
moet tegelijkertijd goed zijn afgesloten.”
Salomé, zelf ex-buschauffeur, gelooft in het 
veiligheidsarrangement als middel om sociale 
veiligheid te bevorderen. “Je kunt wel overal camera’s 
hangen, maar dat lost het probleem niet op. Niet 
alleen omdat de incidenten, zoals schelden, 
intimideren, harde muziek, wangedrag waar de 
chauffeur doodziek van wordt, geen strafbare feiten 
zijn, maar vooral omdat een camera geen 
cultuuromslag veroorzaakt. Bovendien hadden de 
eerste camera’s in Nederland misschien nog een 
afschrikwekkende werking; inmiddels hangt 
Nederland vol en vinden we dat normaal.” Camera’s 
suggereren schijnveiligheid, zegt Salomé, eraan 
toevoegend dat de provincie ze wel in het programma 
van eisen voor de nieuwe concessieperiode vanaf eind 
2010 zet.

Vaak hommeles
Op lijn 85 lezen en praten de passagiers. De chauffeur 
wenst instappers vriendelijk goedemorgen. Na het 
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niet of het aanpakken van sociale onveiligheid puur 
een geldkwestie is, reageert beleidsmedewerker 
Salomé. “Als opdrachtgever hebben wij ook een 
verantwoordelijkheid, zegt de wet, maar over hoe je 
dat invult is de wet vaag. Er ging elk jaar acht ton naar 
de vervoerder. Ik voelde me vaak ongemakkelijk als ik 
een jaar later merkte dat maar de helft van de 
beloofde maatregelen was uitgevoerd.”

Servicegerichte vervoerder
Volgend voorjaar moet de gunning van de nieuwe 
concessie Veluwe, die eind 2010 ingaat, duidelijk zijn. 
Tegelijkertijd loopt ook de aanbesteding van de 
concessies Achterhoek en Rivierenland. Wat betreft de 
veiligheidseisen heeft de provincie het in het 
programma van eisen over een ander boeg gegooid. 
Sociale veiligheid kun je niet in beton gieten, vindt 
Salomé. “Nu willen we misschien allemaal zaken die 
over een paar jaar achterhaald zijn. Daarom hebben 
we het veiligheidsdeel in het bestek vooral toegespitst 
op normen en waarden van het vervoerbedrijf. Het 
platte lijstje met camera’s, gedragsregels en diploma’s 
volstaat niet. Daarmee voorkom je dat je een busboer 
binnenhaalt die alleen van A naar B rijdt, terwijl je een 
dienstverlenende, servicegerichte vervoerder wenst. In 
deze gunning doen we een beroep op de kernwaarden 
van het bedrijf. Welke normen en waarden eist het 
bedrijf van het personeel. Hoe selecteert het de 
chauffeurs. Wat is de visie van het bedrijf op sociale 
veiligheid? De personeelsparagraaf en sociale 
veiligheid kun je niet loskoppelen.” 
Het is abstract geeft Salomé toe, maar daardoor kan 
dit bestek volgens haar tot 2021 de tand des tijds 
doorstaan. Wim Kurver die ‘om strategische redenen’ 
niet wil zeggen of Veolia bezig is met inschrijven, is blij 

als een aantal veiligheidsmaatregelen uit de 
concurrentie zou worden gehaald. Het is goed dat 
eisen worden aangescherpt en sociale veiligheid 
breder wordt benaderd. Het zou beter zijn als we bij 
inschrijving niet op camera’s en boa’s hoeven te 
concurreren. Daarmee is de veiligheid niet gediend.”

Lijn 85 stroomt leeg bij de halte Bovenbuurtweg, één 
van de locaties van scholengemeenschap De Streek. 
De chauffeur ruimt zijn spullen op terwijl hij richting 
station Ede-Wageningen rijdt. “Mensen kunnen wel 
zeggen dat het allemaal best meeviel op deze lijn” 
zegt hij, “maar ik ben blij dat er is ingegrepen.” Ik dien 
me netjes te gedragen in de bus, de passagier ook. Zo 
simpel is het.”


