Lijn 296
Het busje komt zo…
al 40 jaar!

Oss – Teeffelen – Oijen – Macharen – Megen – Haren

1980 – 2020

Al meer dan 40 jaar buurtbussen in Nederland
In het jubileumjaar 2020 van lijn 296 een terugblik naar het
ontstaan van de buurtbus. De eerste buurtbus in Nederland
werd op 27 september 1977 door minister van Westerterp
ingewijd in het dorpje Berkenwoude, provincie Zuid Holland.
Deze proef ging van start
met vijf busjes. (Het idee
kwam uit Groot Brittannië.
Hier reed al enige jaren de
community bus, gerund
door vrijwilligers.) In het
begin had men twijfel of
dit experiment zou slagen.
Als het nieuwtje eraf is?

Foto: Nationaal Fotoarchief

Wordt dit de nieuwe realtiteit? Inmiddels hebben de buurtbussen een vaste waarde in het openbaar vervoer gekregen.
Totaal rijden er in Nederland zo’n 250 buurtbussen en hiermee is het idee van destijds zeker een succes gebleken!
De grootste overeenkomst van
de community bus en de buurtbus is dat deze gereden worden
door vrijwilligers. Het grote
verschil is echter dat de community bus vaak op afroep van
deur tot deur rijdt en dat de
buurtbus een vaste route en
dienstregeling kent.
Op 19 september 1980 startte, als één van de eerste van
Noord Brabant, het buurtbusproject Teeffelen- Oijen- Oss.
In 1972 stopte de BBA met de lijndiensten door de dorpen
omdat deze niet meer rendabel waren.
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In samenwerking met de BBA en de Provincie werd door
vrijwilligers een project opgezet om op die manier het
busvervoer in de dorpen doorgang te laten vinden. Door de
BBA werd een bus ter beschikking gesteld. Maar de besturing
ervan moest door vrijwilligers gebeuren.
Dat was echter niet zo gemakkelijk.
Men startte uiteindelijk met 15 – 20
vrijwilligers op een 1,5 uur dienst.
Een aantal mensen die de kar
hebben getrokken zijn op pad
gegaan om vrijwilligers te werven.
Letterlijk huis aan huis voor het
project. Dat leverde een zodanig
resultaat op dat op 20 september de
bus kon gaan rijden op de route
Oijen - Oss – Teeffelen, lijn 196.
Op 5 januari 1993 werd het project uitgebreid met
Macharen, Megen en Haren. Het aantal passagiers liep terug
in Oijen plus het feit dat ook de belbus verdween, werd het
project uitgebreid. Via kernraden van deze plaatsen, werd
het bestuur aangevuld met mensen uit de betrokken
plaatsen en ook het aantal chauffeurs. Het bestuur bestond
toen uit negen personen. Dankzij een ingrijpende routewijziging lukte het om ook hier een 1 uurs-dienst te laten
rijden. Dit werd in 2003 omgenummerd naar lijn 296.
Brabant is de buurtbusdichtste provincie
van Nederland en telt
60 buurtbuslijnen.
Totaal vervoerden de 89 buurtbussen, bestuurd door zo’n
1800 vrijwillgers, ruim 800.000 mensen in 2018. Vanaf de
oprichting vervoerde onze buurtbus zo’n 455.000 personen.
Veertig jaar later is de buurtbus nog steeds onmisbaar.
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Zonder passagiers, geen buurtbus!
Enkele vaste buurtbusgebruikers aan het woord:

De buurtbus, belangrijk óók voor de broeders...
Laat ik beginnen met een hartelijke felicitatie aan allen die
betrokken zijn bij de buurtbusvereniging Oijen-Megen!
40 jaar! Wat een prachtige mijlpaal.
Sinds zeven jaar woon ik nu in Megen. En sindsdien maak
ik met regelmaat gebruik van de buurtbus. Zonder
buurtbus zou ik - zonder rijbewijs - echt een probleem
hebben. Ik ben de buurtbuschauffeurs dus dankbaar dat
zij elke week trouw hun rondjes rijden.
De buurtbus hoort bij Megen. Hij verbindt onze mooie
kleine stad met de grote stad. Het mooie Maasland zou
niet compleet zijn als er niet elk uur een rood/wit busje
zich over de wegen en dijken slingerde. En in de buurtbus
zelf... heb ik het Mègens leren verstaan. Het is er vaak
best gezellig.
Er is voor ons als franciscanen nog een belangrijke reden
dat we blij zijn met de buurtbus. Van de ruim 600 gasten
die met ons komen leven, komt een deel met het
Openbaar Vervoer. Voor een deel doen ze dat echt
bewust: een weekje/weekendje bij de broeders in Megen
is niet geslaagd als die niet begint met een ritje met de
buurtbus. Kort gezegd: zonder buurtbus zouden wij onze
gasten niet dát kunnen bieden wat we nu bieden!
Tot slot: er staat 'Bravo' op de buurtbus. Die pluim gaat
honderd procent naar de chauffeurs. Bravo! Op naar de
volgende veertig jaar!
Br. Hans-Peter Bartels ofm
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De buurtbus van Megen
Wij, de zusters clarissen in Megen, zijn heel blij met de
buurtbus. We ontvangen veel gasten die van het station in
Oss naar Megen komen en ook weer terug beginnen met de
buurtbus. Zonder buurtbus zouden wij voor hen heel wat
keren op en neer naar Oss moeten rijden.
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Maar ook voor ons zelf
is de buurtbus een
uitkomst als we naar
Oss moeten of van Oss
naar Megen willen.
.
Als het regent of hard
waait of als je moe bent
en je hebt geen zin in
een fietstocht: neem de
buurtbus!

MEGEN

En in de buurtbus hoor je nog eens wat en komt het soms
tot aardige kennismakingen en gesprekjes. Zo ben ik
onderweg in de buurtbus door de chauffeur uitgenodigd om
dit stukje te schrijven.
Reizen met de buurtbus is ook een prachtige sightseeing in
het buitengebied van de gemeente Oss, in de binnenstad van
Oss, in Haren, Teeffelen, Big City Oijen en Macharen. Ik
geniet daar elke keer weer van.
Hulde aan alle vrijwilligers die dit vervoer zes dagen per
week elk uur mogelijk maken. Wij wensen jullie een mooie
en gezellige viering van het veertig jarig bestaan van de
buurtbusvereniging Oijen – Megen.
Met hartelijk dank van alle zusters clarissen,
zr. Angela
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Veilig en gezellig vervoer dankzij de buurtbus
Al vele jaren maak ik dankbaar gebruik van het enige
openbare vervoer in Megen, de buurtbus Oijen-Megen. Bijna
dagelijks reis ik met deze bus op en neer naar mijn werk.
Chauffeurs achter het stuur, van de altijd schone bus,
waarvan de meesten zich al jarenlang op vrijwillige basis
inzetten en zo een steentje bijdragen aan het succes van de
buurtbus.
Chauffeurs die alle passagiers hartelijk begroeten, een
gezellig praatje maken en zo nodig behulpzaam zijn bij het inen uitstappen.
Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat oudere mensen toch naar
de stad kunnen voor een boodschap, de markt kunnen
bezoeken, of via een overstap op het station naar het
ziekenhuis in Uden kunnen.
Ook scholieren en toeristen maken vaak gebruik van de bus,
dit levert vaak leuke gesprekstof op met zo’n bont gezelschap
en zeker de mensen uit de stad genieten van de prachtige
omgeving.
Voor mij is het de ideale manier om elke dag keurig op tijd en
zonder parkeerproblemen op mijn werk te komen.
Elke dag dus veilig en gezellig naar en van mijn werk dankzij
de buurtbus en de trouwe chauffeurs.
Margrit Hol

Foto: De Gevangentoren Megen
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Zonder chauffeur rijdt er geen buurtbus!
Naast het bestuur zijn er ruim 20 chauffeurs
nodig om de buurtbus te laten rijden.
Henk van der Heijden rijdt zelfs vanaf het eerste
begin! Hieronder zijn verhaal.

40-jaar Buurtbus, waar blijft de tijd!!
Als 26-jarige leek het mij in 1980 leuk om een halve dag in
de week iets te gaan doen voor de Oijense gemeenschap.
Ik werkte toen in een 2-ploegendienst en had dus wat extra
tijd over. Ik mocht starten op de dinsdagochtenden. Gelijk
ook de drukste dag in die tijd omdat de bus wekelijks gevuld
was met marktbezoekers. Mijn persoonlijk record aan
passagiers op deze dagen was 26 in één rit, waar dan de
jeugd in het middenpad op de grond zat. Oké, het mocht
niet, maar was super gezellig, dit in tegenstelling tot de
zaterdagmiddagen waar ik nu chauffeur ben en er soms
niemand in- of uitstapt.

Foto: Het dorpshuis Hart van Oijen

Ik heb in de 40 jaar dat ik nu op de buurtbus rijdt vele
collega’s zien komen en gaan om allerlei redenen.
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Een aanzienlijk aantal collega’s is ons door de jaren heen
helaas ontvallen. Eén collega in het bijzonder had ik graag
bij het 40-jarig jubileum nog willen verwelkomen en dat is
Peter Verheijen, veel te vroeg overleden door een
verschrikkelijke ziekte.
Ik zou natuurlijk leuke en minder leuke anekdotes kunnen
beschrijven van voorvallen die ik door de jaren heen heb
meegemaakt. Om dit alles te benoemen is onbegonnen
werk. Wel vermeldenswaardig vind ik, dat er een generatie
passagiers is geweest van pak hem beet 15-20 jaar geleden
die veelvuldig gebruik maakten van de buurtbus. Deze
generatie was gezellig en sprak een grote waardering uit
naar de chauffeurs. Jammer genoeg ervaar ik deze mooie
dingen nauwelijks meer in de groep van passagiers die nu
meereizen. Men vindt het zo vanzelfsprekend dat er mensen
zijn die hun kostbare vrije tijd beschikbaar stellen om dit
werk te doen.
Helaas zijn ze zelf nauwelijks bereid om buurtbus te gaan
rijden en zeker de generatie 35+ en “jongere”
gepensioneerden niet. Ondanks alles kijk ik terug op een
mooie tijd waar ik dankbaar vrijwilligerswerk heb kunnen /
mogen doen.
Henk van der Heijden

Foto: De halte bij Pastoor van Weerdtstraat in Teeffelen
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Voor de jubilerende buurtbusvereniging OijenMegen is een bestuur niet weg te denken.
.
Ton Hulshof maakt hier al een lange tijd deel van uit.
In zijn functie als secretaris vertelt hij zijn verhaal.
.

Bestuur is onmisbaar in een vereniging.
Buurtbus Oijen-Megen bestaat 40 jaar. Van deze tijd mag ik
al 22 jaar deel uitmaken, waarvan al 18 jaar als bestuurslid.
Eind jaren negentig van de vorige eeuw woonden wij tijdelijk
in Haren. Al heel vlug werd mij gevraagd of ik geen zin had
om de buurtbus te gaan rijden. Het waren maar enkele uurtjes
per week. Mijn vraag was toen: wat is de buurtbus?

Foto: Eindpunt bij de halte CS Oss naast zijn grote broer

Na wat uitleg ben ik nog dezelfde week met de toenmalige
coördinator Johan van der Meijden mijn proefrit gaan rijden.
De volgende week reed ik al mijn eerste ronde. Enkele
jaren later werd mij gevraagd of ik in bestuur wilde plaats
nemen. Dat doe ik nog steeds met veel plezier, nu in de
functie van secretaris.
Het bestuur bestond toen verder uit Ben van de Camp, Huub
Wattenberg, Martien Derks en Annemie Hoefnagels.
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Dit gezelschap heeft vele jaren met veel plezier de kar van
onze buurtbus getrokken.
Natuurlijk spreek ik mijn waardering uit naar al die bestuursleden in de afgelopen 40 jaar.
Op dit moment kampen we in het bestuur met een
onderbezetting. Daarom zijn we nu naarstig op zoek naar
mensen die ons bestuur weer komen versterken. Maar door
de coronatijd ligt alles even stil.
Onze vereniging bestaat op dit moment uit 25 personen die
wekelijks hun rondje rijden van de dorpen naar Oss.
De meeste chauffeurs zijn ook al lang lid van onze vereniging.
Zij krijgen volop waardering voor hun vrijwilligerswerk van
passagiers en zeker van het bestuur.
Ton Hulshof
Secretaris Buurtbusvereniging Oijen – Megen

. Foto: De Sint-Lambertuskerk in Haren

Foto: De zendmast in Haren
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Het Brabantse openbaar vervoer kan niet
zonder de buurtbus
De buurtbusvereniging Oijen-Megen bestaat 40 jaar en dat
rechtvaardigt natuurlijk een welgemeende felicitatie. Afgaande op de leeftijd van sommige buurtbusverenigingen lijkt deze
vorm van openbaar vervoer misschien belegen, maar niets is
minder waar. In de nieuwe visie voor het openbaar vervoer
die het Brabants parlement vorig jaar unaniem heeft
aangenomen blijft een grote rol weggelegd voor de buurtbus.
De groei van voertuigen op de weg en van het aantal reizigers
in het ov vergt in de toekomst namelijk het uiterste van een
provincie waar de doorstroming nu al onder druk staat. Een
schaalsprong van het OV is een van de voorwaarden om
Brabant bereikbaar en leefbaar te houden. Wij willen een
mobiliteitssysteem dat het beste past bij de vraag of behoefte
van reizigers. Op de plekken met de hoogste passagiersaantallen rijden de buslijnen zeer frequent en aanvullend
kijken we naar het stimuleren van andere vormen van
gedeelde mobiliteit. En vaak is de beste oplossing de
buurtbus.
Ik ben dan ook van mening dat zonder
buurtbusvrijwilligers Brabant echt veel
minder bereikbaar is, ongeacht wat
sommige vakbonden of politieke
partijen daarvan vinden.
Christophe van der Maat

Momenteel zijn zo’n 1800 Brabanders vrijwilliger bij de
buurtbusverenigingen, die onze dorpen waar maar weinig
mensen gebruik maken van het OV bereikbaar houden.
Zo komen, vaak oudere, inwoners niet zonder vervoer te
zitten. Prettige bijkomstigheid voor veel ouderen is dat ze
geholpen worden door mensen uit hun eigen dorp.
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De vrijheid om ons over langere afstanden te kunnen
bewegen is een verworvenheid die door velen als een vaststaand gegeven wordt beschouwd, maar het in stand houden
daarvan kost veel inzet en moeite. En voor een deel van die
vrijheid zorgen jullie, zonder er iets voor terug te vragen.
En daarvoor verdienen alle buurtbusvrijwilligers en in dit geval
de jubilarissen in Oijen-Megen, een oprecht dankjewel!
Christophe van der Maat, gedeputeerde mobiliteit

Foto: Bushalte bij de kerk Macharen

Foto: De Macherse Brug (Macharen)
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Buurtbus 296: een groet, een praatje en je
bent op de plek van bestemming
Het zit hem niet in het busje dat rondrijdt van Oijen en Megen
naar Oss en dan weer terug naar Oijen en Megen. Het zit hem
in de chauffeur die in het busje rijdt.
Een groet, een praatje en voor je het weet kom je bij jouw
bestemming aan. Daar zorgen zo’n 25 vrijwilligers voor.
Sommigen al vele jaren, één persoon zelfs al 40 jaar lang.
Zo’n 6 dagen in de week, 3 of 4 uur per dienst, staan de
vrijwilligers klaar voor de passagiers. Volledig terecht krijgen
jullie waardering van studenten, ouderen, toeristen en
inwoners uit de hele gemeente Oss.
De afgelopen 40 jaar hebben jullie heel
veel kilometers afgelegd. Tenminste drie
miljoen kilometer! En zo’n 455.000
passagiers vervoerd. En nog steeds
worden er vele kilometers afgelegd en
passagiers vervoerd.

Foto: Brabants Dagblad

In de afgelopen jaren is de buurtbus met zijn tijd meegegaan
en is het mogelijk om een OV-chipkaart te gebruiken. Een ding
is in die 40 jaar niet veranderd en dat is die vrijwilliger die
klaar staat. Met een groet, een praatje én die er voor zorgt
dat je op de plaats van bestemming komt.
Gefeliciteerd met het 40-jarig jubileum. Daar mogen jullie
heel trots op zijn!
Joop van Orsouw
wethouder verkeer en vervoer
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De Mercedes-Benz als buurtbus
In veertig jaar tijd is ook de
buurtbus zelf veel veranderd en
verbeterd. Het merk met de
ster is nog steeds favoriet. Op
de pagina hiernaast, een foto
van onze eerste buurtbus.
Een Mercedes-Benz type 207D.
Deze gele bus had vier
versnellingen, 65 pk en een
gewicht van ruim 2000 kg.
Acht
zitplaatsen
voor
de
passagiers én de automatische
deur zijn gebleven.
Foto: Bekendmaking buurtbus

Het huidige model is de
derde generatie Sprinter
type 311 CDI. Deze bus
heeft een automaat met
zeven versnellingen, 114
pk én met een gewicht
van 2850 kg een stuk
zwaarder dan 40 jaar
geleden. Dit extra gewicht komt mede doordat de buurtbus langer
en hoger is geworden èn
er zit een rolstoellift in.
De huidige buurtbussen
hebben een duidelijk
zichtbaar infodisplay aan
de bovenkant voorzijde.

Foto: De huidige buurtbus 2020

Opstelling van de stoelen
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Enkele buurtbussen door de jaren heen

Periode + 1980 - 1986

2000 - 2007

2014 - 2019

Juist in het jubileumjaar heeft de buurtbus vanaf 14 maart
niet kunnen rijden vanwege het Corona-virus COVID-19. In
augustus werd bekend dat als de buurtbussen aangepast en
goedgekeurd worden, weer kunnen gaan rijden.

Ten slotte
Met dit jubileumboekje in handen heeft iedereen wel iets met
onze buurtbus. Het geeft een beknopt overzicht wat er
allemaal bij komt kijken. Dank voor degene die een bijdrage
aan dit boekje hebben aangeleverd. Ook in de toekomst
hopen de chauffeurs weer de nodige rondjes te kunnen rijden!

.n

Foto: Rotonde met zwaard bij Museum Jan Cunen
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Met dank aan onze sponsoren, de bijdrage van
Arriva, de dorpsraad M.H.M., de dorpsraad Lith
en de voormalige N.C.B. Megen
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