
Beste leden, 

Onlangs is via diverse wegen een aankondiging afgegeven over de verschijning van een boek over het 
busvervoer in de Drechtsteden in de periode 2003-2018. Deze uitgave is eenmalig en heeft slechts 
een gelimiteerde oplage. In de afgelopen weken heeft de afronding van dit boek verder 
plaatsgevonden. In de komende week zal de editie worden uitgeleverd.  

De ADV is bereid geweest een substantiële financiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van 
dit boek. Daarom ontvangen ADV leden die een boek bestellen een korting op de aankoopprijs. 
Hiermee koopt u dit boek i.p.v. € 19,95 voor € 18,50 exclusief verzendkosten. Voor deze korting 
geldt: Eén exemplaar per ADV-lid.  

Afhalen is mogelijk op de ADV verkoopdag in Geldrop op 5 oktober a.s. en de afdelingsbijeenkomst 
bij de afdeling West op 28 september 2019.  

Als ADV-lid bestelt u dit boek door een e-mail te sturen aan busboekdav@gmail.com o.v.v. uw 
naam en lidmaatschap nummer. Koopt u dit boek inclusief verzending binnen Nederland (€ 22,00), 
vermeldt dan a.u.b. uw adresgegevens.  
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Jarenlang verzorgde de vervoersbedrijven Westnederland, ZWN-groep en Connexxion het 
streekvervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het bestaansrecht van 
staatsbedrijf Connexxion werd begin deze eeuw steeds meer onzeker door de opkomst van de 
marktwerking in het openbaar vervoer. Als één van de eerste regio’s in Nederland werd het 
busvervoer in het DAV-gebied aanbesteed conform de Wet Personenvervoer 2000. 

Met een definitieve gunning aan vervoerder Arriva kwam in 2003 een einde aan de jarenlange 
exploitatie van Connexxion en haar voorgangers. Een chaotische start met inzet van ‘museumwaardig’ 
materieel maakte dit bedrijf aanvankelijk echter niet populair. Desondanks hield Arriva het vervoer in 



handen en breidde in 2007 uit met het stadsvervoer Dordrecht en de MerwedeLingeLijn. In de jaren 
daarna volgden vele momenten van verandering met wijzigingen in het lijnennet en instroom van de 
zero-emissiebus.  

Eind 2018 liep de concessie van Arriva op zijn eind. De positieve verwachtingen omtrent de 
reizigersgroei, vervoersstromen en gebiedsontwikkeling boden voldoende perspectief voor een 
nieuwe aanbesteding. Ondanks de opgedane expertise wist Arriva met haar bod de concessie niet in 
handen te houden. Per dienstregeling 2019 neemt Qbuzz het busvervoer voor haar rekening.  

Met de veelzijdige fotocollectie van diverse fotografen, aangevuld met verhalen, anekdotes en 
onderliggende stukken biedt dit boek een mooie herinnering aan zestien jaar Arriva in de periode van 
2003-2018. 
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