
  

Groningen, 1 mei 2020 

 

Geachte dames en heren, 

 

Het OV - Consumentenplatform zou graag als officieel vertegenwoordiger van alle reizigers van het 

Openbaar Vervoer in de provincie Groningen, met u in gesprek gaan over het openbaar vervoer van, 

naar en in Zuidhorn. 

De aanleiding hiervoor is het grote aantal klachten over de capaciteit van de treinen tussen Zuidhorn 

en Groningen, de aansluiting van treinen naar bus tussen Zernike en de treinen richting Leeuwarden. 

Daarbij komt dat aan ons als Consumentenplatform een advisering wordt gevraagd, aangaande het 

wel of niet realiseren van een stop van de extra sneltrein die binnenkort gaat rijden. 

Doorstroming en imago 
De bus route Zernike – station - Zuidhorn wordt gehinderd door slechte doorstroming op de 

Friesestraatweg en een slingerend en bobbelend tracé in de bebouwde kom van Zuidhorn. 

Het gevolg daarvan is dat:  

 

1. Veel reizigers hun aansluiting van bus op trein missen; 

2. Reizigers later of te laat op hun werk komen; 

3. Het imago van de bus als alternatief voor de auto wordt ontmoedigd; 

4. Reizigers uit de richting Friesland reizen door naar het hoofdstation, reizigers vanuit  

Zuidhorn missen hun zitplaatsen of blijven achter op het station; 

5. Reizigers die geen ander reis alternatief hebben krijgen niet de vervoersruimte die  

mogelijk is: 

6. De keuze voor de auto in het woon- werk verkeer makkelijker blijft en daardoor 

luchtvervuiling en files verergert; 

7. De opwaartse spiraal in het ov in onze regio tegen een blokkade aanloopt. 

 

Om bovenstaande redenen en om een overwogen advies te kunnen geven over een eventuele stop 

van de extra sneltrein Groningen/Leeuwarden, zouden we graag met betrokkenen, ambtenaren en 

functionarissen van het OV bureau, Qbuzz, Gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen in 

gesprek gaan over de mogelijkheden van de te nemen stappen op kortere en langere termijn. 

Het Consumentenplatform zal Qbuzz en het OV-bureau vragen, cijfermateriaal aangaande gemiste 

overstappen, potentiële en verwachte groei ter beschikking te stellen.  

Gezien de beperkende corona omstandigheden zullen we op termijn, begin september, een voorstel 

uitnodiging sturen om met ons in gesprek te gaan. 

 



Hopend op een positieve reactie van uw kant, 

Met vriendelijke groet,  

Sjak Rijploeg  

 

 

Voorzitter OV - Consumentenplatform Groningen 


