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‘Zelfs nadenken hoeft niet meer’
OPENBAAR VERVOER IN LIMBURG

Nog 22 maan-
den en dan
wordt Veolia
afgelost als hét
ov-bedrijf van
Limburg. Eind
2016 staat de
naam DOOR! op
de trein en de
bus, geëxploi-
teerd door Abel-
lio. Wat veran-
dert er voor de
reiziger?

door Roel Ophelders

NN ee, Limburg is lang
niet de eerste regio in
Nederland waar Abel-
lio actief wordt. „Maar
Limburg is wél de slag-

room op de taart”, zegt algemeen
directeur Annemarie Zuidberg-Ta-
bak, wijzend op het feit dat de Lim-
burgse opdracht met een waarde
van 2 miljard euro ’s lands grootste
ov-opdracht ooit is. Er was Abellio
dan ook veel aan gelegen om de
aanbesteding te winnen, aldus
Zuidberg. „Als directie zijn we vo-
rig jaar dagenlang kriskras door
Limburg gereisd. Ondervonden
wat reizigers meemaken. We heb-
ben ook met hen gepraat: wat erva-
ren ze nou écht? Anders kun je
geen goede offerte maken. Je moet
voelen wat er leeft. Dan kom je er
bijvoorbeeld achter dat mensen kla-
gen over het feit dat ze met drie
personen op één treinbank moeten
zitten. Dat vinden ze wel héél in-

tiem. Reden voor ons om een ande-
re stoelopstelling te kiezen.”
Verantwoordelijk gedeputeerde Pa-
trick van der Broeck (CDA) hoort
het allemaal tevreden aan. Abellio
gaat evident méér en beter open-
baar vervoer bieden dan Veolia, ter-
wijl Limburg al trots was op wat
die vervoerder heeft neergezet, stelt
hij. „Dit is zonder twijfel een nieu-
we stap vooruit. Qua dienstrege-
ling, comfort, en gebruikersgemak.
Tuurlijk, mensen zullen eind 2016
best aan sommige dingen moeten
wennen. Maar veel veranderingen
zijn nú al een aantoonbare verbete-
ring.”

TREINDIENSTEN
Abellio verbetert de dienstregelingAbellio verbetert de dienstregeling
op de twee spoorlijnen waar nu
nog Veolia actief is. Op de Maaslijn
Roermond-Venlo-Nijmegen zit ’m
dat vooral in de frequentie. Nu al
doet Veolia elk station twee keer
per uur aan, wat al een verbetering
is ten opzichte van de NS-tijd,

straks wordt dat één keer per kwar-
tier. De dienstregeling op de lijn
doortrekken naar het zuiden, bij-
voorbeeld naar Maastricht, zit er
voorlopig nog niet in. Dat komt
pas in beeld als de lijn lopende de
concessieperiode geëlektrificeerd is.
De andere huidige Veolia-lijn, de
Heuvellandlijn Maastricht-Heer-
len-Kerkrade, krijgt een vertakking
naar Aken. Mogelijk kan de lijn aan
Maastrichtse kant nog gaandeweg
de concessie worden doorgetrok-
ken naar Luik, maar dat is afhanke-
lijk van medewerking aan Belgi-
sche kant. Ook de huidige NS-stop-
treinlijnen Heerlen-Sittard en Roer-
mond-Maastricht komen in han-
den van Abellio. Op laatstgenoem-
de lijn wordt zeven dagen per week
een halfuursdienst gereden.
In totaal heeft Abellio 40 treinstel-
len nodig. Die schaft het bedrijf
aan bij de Zwitserse treinenbouwer
Stadler, die jaren geleden ook al de
Veolia-treinen bouwde. De Abel-
lio-treinen worden echter een stuk

comfortabeler, belooft directeur
Zuidberg. „In feite schaffen we de
tweede klas af. Iedereen zit bij ons
eerste klas. Met een ruime stoel,
extra veel beenruimte, wifi, stop-
contacten en een leeslampje. Bij
ons geen drie plus twee stoelen
over de breedte van de trein, maar
twee plus twee. Ook zit bij ons de
motor van de treinstellen onder de
vloer verwerkt, waardoor ze stiller
zijn dan de treinen van Veolia.”
Een spoedige uitbreiding van het
spoornet naar Weert, met als voor-
deel dat stations in Haelen en Bae-
xem kunnen worden geopend, is
voorlopig nog niet aan de orde.

BUSDIENSTENBUSDIENSTEN
Voor de leverancier van diesel bete-
kent de komst van Abellio slecht
nieuws. In de eerste jaren is het
nog onhaalbaar, maar vanaf 2024
zullen alle bussen elektrisch zijn.
Aangezien dan hetzelfde voor de
treinen geldt, is de hele concessie
vanaf dan ‘emissie-vrij’ en dus mi-

lieuvriendelijk. Voor alle bussen,
ook die van vóór 2024, geldt dat
VDL in Eindhoven ze gaat bou-
wen. Ook in de bus belooft Abel-
lio meer comfort. Het totale wa-
genpark van 260 bussen gaat
meer kilometers afleggen dan
Veolia nu doet. Zo komt er een
aantal internationale verbindin-
gen bij: Roermond-Heinsberg,
Venlo-Tegelen-Kaldenkerken,
Boxmeer-Gennep-Goch en Sit-
tard-Geilenkirchen. Gedeputeer-
de Van der Broeck spreekt van
een „helder lijnennet”, en is daar-
naast tevreden over de geboden
oplossing voor de kleinste ker-
nen. Vorig jaar werd al duidelijk
dat veel kleine dorpen hun regu-
liere lijnbusverbinding zouden
verliezen en die zouden inleve-
ren voor ‘maatwerk’. Een bewus-
te keuze van de provincie, die het
geld liever in de hoofdaders gesto-
ken ziet worden dan in platte-
landsbussen „die lucht verplaat-
sen”. Dat plan blijft overeind, al

zegt de provincie aangenaam ver-
rast te zijn door het alternatief
dat Abellio aandraagt in de gebie-
den die het betreft. Daar komt
onder andere een dienst, DOOR-
tje genoemd, met kleine busjes
op afroep. Voor één euro per rit
wordt vervoer van deur tot deur
aangeboden, met een beperkte
wachttijd.

GEBRUIKSGEMAKGEBRUIKSGEMAK
Abellio denkt het gebruiksgemak
van het openbaar vervoer te kun-
nen verbeteren en introduceert
daartoe een applicatie voor de
mobiele telefoon. Zuidberg: „De
navigatie van een auto, en het ge-
mak dat dit met zich meebrengt,
heeft als inspiratie gediend. We
willen datzelfde gemak ook in
het openbaar vervoer terugbren-
gen.” Met de app kan van deur
tot deur genavigeerd worden.
„Gedachteloos reizen noemen we
dat. Je hoeft niet meer na te den-
ken. Zelfs niet over alternatieven.

Is het logischer om de auto te ne-
men, dan geeft onze app dat ook
gewoon eerlijk aan.” De applica-
tie kan ook als betalingsmiddel
gebruikt worden. „Deze houdt
dan precies via gps bij welke reis
je aflegt. Je hoeft je geen zorgen
meer te maken over in- en uit-
checken.” Abellio claimt ook dat
het openbaar vervoer beter toe-
gankelijk wordt voor gehandicap-
ten dan nu het geval is.

ORGANISATIE
De regiecentrale, de klantenser-
vice en het hoofdkantoor van Ab-
ellio worden gewoon in Limburg
gevestigd, net zoals nu bij Veolia.
Het personeel van Veolia maakt
in principe de overstap naar Abel-
lio, zoals de wet voorschrijft. Ver-
der belooft Abellio langdurig
werklozen te gaan aannemen:
5 procent van het personeelsbe-
stand moet gaan bestaan uit men-
sen die nu nog een ‘grote afstand
tot de arbeidsmarkt’ hebben.
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