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Ooit was er lijn 81, die liep van Zand-
voort naar Haarlem en voor een deel 
van de route door Bloemendaal. Bij 
gebrek aan reizigers werd deze bus-
verbinding in 2011 opgeheven. Niet 
rendabel meer. Zonder dat iemand dit 
zo formuleerde, heerste de gedachte dat 
in een rijke gemeente als Bloemendaal 
iedereen wel een auto had of  over een-
tje kon beschikken. Kortom, geen mens 
zou de bus missen. Niets bleek minder 
waar. 

Een eerste poging om weer een buslijn 
te starten strandde, maar toen de 

gemeente zich achter het initiatief  voor 
een buurtbus schaarde, was het op 1 
oktober 2013 zover: Bloemendaal had 
weer een buslijn. De bus is geleverd en 
wordt onderhouden door Connexxion. 
De provincie Noord-Holland betaalt de 
kosten, op voorwaarde dat minimaal 
vierhonderd mensen per maand gebruik 
maken van de service. Daar komen ze 
makkelijk aan.

Beter dan lopen
Wie zijn eigenlijk de passagiers van lijn 
481? Hoog tijd voor een proef  op de 
som. Als chauffeurs van de dag melden 

zich buurtbusbestuursleden Ed Prins en 
José Groot. De lijn wordt momenteel 
gerund met 36 chauffeurs, die ieder drie 
uur per dienst volmaken. Een medische 
keuring en rijbewijs BE zijn voldoende 
om je als chauffeur te kwalificeren. En 
natuurlijk moet je een beetje met men-
sen kunnen omgaan. Zoals in elke bus 
hangt er een bordje met de overbekende 
tekst ‘Niet spreken met de bestuurder’, 
maar daar trekt niemand zich iets van 
aan. De meeste chauffeurs vinden het 
juist gezellig, een praatje. Wat soms leidt 
tot persoonlijke ontboezemingen. Kan 
allemaal, mits het niet druk is.

Zes dagen per week rijdt lijn 481 ieder uur van 
Santpoort-Noord naar Overveen, en terug. Het lijkt 
een gewoon Connexxion-busje, maar achter het stuur 
zit steevast een vrijwilliger. B. ging mee om te kijken 
wie er zoal instapt.
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vandaag is het in de bus nog een graad of  
vijf  warmer dan de dertig graden buiten. 
Tien minuten later stapt de volgende 
passagier in. Mevrouw is vaste klant. Alle 
chauffeurs kennen haar. “Wat een drukte! 
Meestal is het leger,” zegt ze. Ze schiet 
in de lach als ze hoort over de reporta-
ge. “Ik ben net geopereerd. Zeker als ik 
boodschappen bij me heb, ga ik met de 
bus. Ben er harstikke blij mee.” José helpt 
haar herinneren aan het uitchecken. “72 
centjes, wie doet me wat?” Met een brede 

zwaai neemt de dame afscheid. Die 72 
cent geldt voor senioren, andere reizigers 
betalen maximaal 2,30 euro per rit.

Halverwege de route gaan we even de 
gemeentegrens over. Halte Delftplein, bij 
het Spaarne Gasthuis Haarlem Noord. 
Normaal gesproken heeft de chauffeur 
hier vier minuten voor een plaspauze en 
een kop koffie. Maar we liggen achter op 
schema, dus deze keer niks van dat al. 
Dat is nog eens andere koek dan het con-
flict waarover landelijk wordt gesteggeld 
en waarvoor professionele buschauffeurs 
in staking gingen. De meeste vrijwilli-

gers van de buurtbus zijn pensionado’s 
en niet zo heetgebakerd, hoewel ook zij 
natuurlijk af  en toe een plaspauze nodig 
hebben. Daar kwam een keer een klacht 
over. Een chauffeur die alleen reed, redde 
de pauzeplek niet. Hij stopte de bus en 
ging de bosjes in voor een sanitaire stop. 
“De klacht was dat we een potloodventer 
op de bus hadden,” vertelt Ed, die intus-
sen het stuur heeft overgenomen. Vlak 
bij het eindpunt stapt weer een passagier 
in. Haar man is opgenomen in woon-

zorgcentrum ‘De Blinkert’, zij bezoekt 
hem vier à vijf  keer in de week. Als deze 
bus niet reed, zou ze niet weten hoe ze 
daar moest komen. Ze heeft in haar ken-
nissenkring niemand met een auto en de 
suggestie van een medepassagier dat het 
woonzorgcentrum misschien wel vervoer 
kan regelen verwijst ze onmiddellijk naar 
het rijk der fabelen.

Rijden met hindernissen
De buurtbus is geschikt voor acht per-
sonen. Meer mag niet vanwege de ver-
zekering. Een groepje van vier jongeren 
wil instappen. Ze zijn met twee te veel, 

dan gaan ze allemaal maar lopen. Het 
gebeurt geregeld dat groepen studenten 
vanaf  een station met de bus naar de 
hogeschool willen. De chauffeur vraagt 
dan wie er tentamen heeft. Die studenten 
mogen mee, totdat de bus vol is, de rest 
heeft pech. Ed: “Die extra vraag komt 
vaak zo onverwacht dat je daar een 
buurtbus niet op kunt instellen.”
Een bus rijden is gewoon leuk, vinden 
zowel José als Ed. “Ook de andere 
vrijwilligers willen zo lang mogelijk 

doorgaan,” weet hij. “Ze balen als ze een 
tijdje niet worden ingezet.” Het verkeer in 
Bloemendaal levert weinig gedoe op. De 
meeste hinder hebben de chauffeurs van 
ouders met kinderen die overal pal voor 
de deur willen parkeren en dan liefst nog 
een kletsje maken, zonder rekening te 
houden met andere verkeersdeelnemers. 
José: “We merken ook dat het econo-
misch weer goed gaat. Overal wordt 
verbouwd en werklieden parkeren hun 
wagens soms zo plompverloren midden 
op straat dat wij er echt niet langs kun-
nen. Het vraagt wel wat sociale vaardig-
heden om dat soepel op te lossen.”

Voor de leefbaarheid
Sinds kort kun je in de buurtbus alleen 
nog betalen met een OV-chipkaart of  
pinpas. Wie zonder pas instapt mag 
toch mee, de buurtbus hoeft geen winst 
te maken. “Het gaat erom dat dorpen 
leefbaar blijven,” meent José. “Je ziet 
dat mensen afhankelijk zijn van zo’n 
buurtbus. Dat is precies de reden waar-
om wij dit doen. En nieuwe chauffeurs 
zijn altijd welkom. Als het je wat lijkt 
om ook te rijden, meld je dan aan.”

Uiteindelijk arriveren we volgens de 
dienstregeling drie minuten te laat bij 
de halte van station Overveen. Twee 
nieuwe klanten stappen in, de volgen-
de chauffeur neemt het stuur over. 
Pas na zo’n ritje besef  je hoe kalm 
het allemaal is verlopen en hoeveel je 
onderweg van de verschillende dorpen 
te zien krijgt. Dat komt doordat je, 
behalve een klein stukje Kennemerweg, 
op de hele route niet harder dan dertig 
kilometer per uur mag rijden. Een 
snelheidsgrens waar de buurtbus zich 
als een van de weinige weggebruikers 
aan houdt. 

Het is nog zomervakantie en daardoor 
veel rustiger dan anders. Na bijna een 
half  uur hebben we nog geen passagier 
gezien en begint deze reportage een wat 
wankel fundament te krijgen. Gelukkig, in 
Santpoort komt een man hevig zwaaiend 
aangehold. De chauffeur stopt  – de eerste 
klant is binnen. ‘Gaat u naar station Haar-
lem? Nee…. Waar gaat u wel naar toe? 
Oh, dat is ook goed.’ Hij vindt het allang 
best dat hij niet hoeft te lopen. Als er maar 
ergens een trein stopt, komt hij er wel. De 
man vertelt over zijn werk. Voor zijn baas 
brengt hij auto’s naar klanten. Als hij die 
heeft afgeleverd, moet hij zelf  zijn weg 

terug vinden. Mooi werk is het. En deze 
reportage maakt hem wereldberoemd in 
heel Bloemendaal. Door zijn verhaal reali-
seer je je wat een merkwaardige gemeente 
Bloemendaal is: op dit kleine oppervlak 
zijn er maar liefst vier treinstations.

Plaspauze
“Wat is dat voor piepje?” vraagt Ed 
aan José, die op dat moment achter het 
stuur zit. “Dat ie een servicebeurt moet 
hebben,” antwoordt ze. Ed werpt een blik 
op het dashboard: “Dat is al een tijdje 
zo. Kunnen ze misschien ook eens naar 
de airco kijken.” Geen overbodige luxe, 

Er staat ‘Niet spreken 
met de bestuurder’, maar 
daar trekt niemand zich 
iets van aan
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