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Arriva bekort wachttijden
treinen onder druk provincie
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN - Onder zware druk
van het provinciebestuur past ver-
voerbedrijf Arriva de treinenloop
op het traject Leeuwarden-Gronin-
gen aan.

Voor de provincie was de dienstrege-
ling zoals Arriva die per 9 december
wilde invoeren, onacceptabel. Trein-
reizigers uit de richting van Gronin-
gen die in Leeuwarden willen over-
stappen op een NS-trein richting
Grou en Zwolle, kunnen in Leeuwar-
den met wachttijden tot meer dan
vijftig minuten te maken krijgen.

Arriva voldoet daarmee niet aan
de besteksvoorwaarden die de ver-
voerder met de provincie is overeen-
gekomen. Gedeputeerde Johannes
Kramer zegt dat hij vanwege de
,,grouwelige oerstap’’ wel op zijn
,,strepen stean bliuwe moast’’. Hij
heeft Arriva gedwongen tot aanpas-
singen.

De wijzigingen zijn fors. Op zon-
dagen past het bedrijf de rijtijden
van 29 treinen aan. Op doordeweek-
se dagen volgen veranderingen voor
opgeteld nog eens 40 treinen.

Het gevolg is dat de wachttijden
voor Friesland tot aanvaardbare pro-
porties zijn teruggebracht. Er ont-
staan weer goede aansluitingen tus-
sen de Arriva-treinen uit Groningen
en de NS-treinen die vanuit Leeu-
warden vertrekken. De wachttijden
bedragen straks doorgaans vijf tot
zeven minuten.

Voor Arriva gaat het om een inge-
wikkelde operatie, erkent gedepu-
teerde Kramer. Het bedrijf stuitte op
complicaties in Groningen. Daar was
het provinciebestuur en een plat-
form van reizigers al akkoord met de
treinenloop zoals het Heerenveense
bedrijf die voor ogen zag.

Nadat Arriva door Friesland onder
druk was gezet, moest Arriva in Gro-
ningen de afspraken weer openbre-
ken.

Vrijdag werden Friesland en Arri-
va het eens. Volgens Kramer zijn ook
gedeputeerde staten van Groningen
akkoord met de wijzigingen. Hij
spreekt zijn waardering uit voor de
wijze waarop Arriva zich heeft opge-
steld.

Roos Zevenboom van Arriva legt
de schuld van de problemen bij de
NS, die volgens haar zonder overleg
de treinenloop op het traject Gro-
ningen-Zwolle heeft aangepast. ,,De
NS heeft weer eens geen rekening
gehouden met andere vervoerders’’,
zegt zij.

Daardoor ontstonden discrepan-
ties tussen de schema’s in Gronin-
gen en die in Leeuwarden. Arriva
kwam zo in een spanningsveld te-
recht, dat aanvankelijk ten koste van
de aansluitingen in Friesland leek te
gaan. Dat is van de baan, nadat de
provincie, reizigersplatform Rocov
Fryslân en de ChristenUnie in pro-
vinciale staten daartegen in het ge-
weer zijn gekomen.


