A-j de busse mist . . .
Zelf bin-k niet zo’n reiziger en mien actieradius is al jören bepärkt töt een runtien
Zwolle, lopent, op de fietse of met ’t beutien.
Maer ondanks dät e-k medio 2018
mi’j toch maer een OV-kaerte an-eskaft umdä-k een paer keer met de trein naor
plasen mosse wöör ik mèdeje aan exposities wöör toch ook wel de anwezig-eid van
de makers verwach wier. Soms bint de dingen niet anders dan ze bint.
Met ’t oge op de toekomst en de värdere reizigersgruui - die de kommende jören in
en rondum Zwolle wörren verwach, ebben planontwikkelaers de toekomstplannen
veur ’t 150 jöör bestaonde station Zwolle (1868) uut-edach.
Der bint ’t leste jöör nogal wat eranderingen bij - an- en op ’t spoor gaonde ewest
en eigenlijk is dät nog maer een anloop van wat ter in de kommende jören nog
allemaole stiet gaon te gebeuren.

Olde dingen mutten wörren anepast . . Olde pruttel ? . . . Dät kan vandaege de dag
niet meer . . . Ie denken toch zekers niet dät wi’j mensen ons zullen anpassen of
neerlègen bi’j situasies die ons niet anstaon?
Wi’j ebben aost . . dus medärniseren
die bende !

Now dan e-j zaoterdag 9 februwaeri bi’j station kunnen gaon kieken wat döör van
kump.
Al dät ni’jmoedsen gedoe ef resuteerd dät de verkeersstroom naor en van
’t station elemaole um-egooid giet wörren. En dan ook letterlijk ummegooien . .
Alle bussen die an de stadskante van ’t station stoppen of vertrekken mutten
strakkies naor de zuidkante van ’t station.

Der is een ni’j busstation ebouwd die ook
vanuut de spoortunnel bereikbaer is.
een kunstzinnige aoverkapping

En umme de bussen makkelijkerder
van de iene kante naor de andere
kante te kunnen laoten ri’jen ebben
ze bedach dät ter een speciaal
ierveur ontwörpen brugge aover de
spoorbanen mos kommen.

En die is ter ekommen !
’t Is een technisch oogständtien
ewörren die wi’j ook van alle
kanten moggen gaon bekieken.

Zaoterdag 9 februwaeri 2019 , de ienigste dag van disse wèke dät ’t ondanks de ärde
wind toch dröge is, wörren de feestelijke openstellng van de ni’je busbrugge aover
de spoorbanen van ’t station Zwolle evierd. De inwoners van Zwolle kregen veur die
dag de gelègen-eid umme is een keertien van eel dichtbi’j te kommen kieken wat de
bouwers en constructuers ’t of-elopen jöör in mekaere ebben weten te zetten.

Belangstellenden moggen aover en onder de brugge lopen en zels foto’s maken van
wat zi’j mooi of ampärt vonnen.
En geleuf ’t maer, ik ware der iene van, . . . der bint eel wat foto’s emaakt !
Bi’j disse feestelijk-eden wier tiedens de officiële gelègen-eid ook de name van de
ni’je busbrugge bekend emaakt . . . Schuttebusbrug. Eerder in ’t jöör wier der al
een soort verzuuk edaon dät ook Zwollenaeren een name mochen bedenken veur de
busbrugge en toen circuleren de name al, maer now is die dan ook officieel en as
eerbetoon an de fam. Schutte die ’t autobus vervoer en stadsdiens veur Zwolle vanof
1937 van de grond ef etild.

Met de komst van disse
Skuttebusbrugge is de faam van de fam. Schutte nog ogerder estegen, want disse
brugge giet op zeuven meter eugte aover de spoorbanen en.

Aoverigens . . de kreet van een busse van Skutte . . en lopen dät döt-e, . . wazzen wel
van een Skutte, maer niet van de busse . . nee . . die euren eigenlijk bi’j een fietse!
Zo a-w in mien jeugd echt twie vaerianten van disse kreet . . .
of

> een fietse van Skutte . . lopen . . dät döt e
> een busse van Skutte . . en stinken dät döt e ( ’t gonk toen aover de diessels ).

Èven zo goed . . de bekend-eid met de
stadsdiensten van Skutte is ter niet
minder umme en wat waeren wi’j vrogger
bliede a-j op zundesmörgens veur een
dubbeltien een runtien deur de stad
konnen ri’jen van de iene busalte naor
dezelde busalte terugge.
Ie bleven dan de ele rit gewoon zitten . .
en de buschauffeurs vonnen ’t allemaole
best . . adden ze toch nog volk in de
busse.
En wi’j waeren ech niet de
ienigsten . .
Ken ie de uutsdrukkink nog? . . dät mense is net een busse . . der zit altied volk in . . .
Now . . döör is zo’n zundagmörgen vaste wel mede verantwoordelijk veur ewest.

Ik ebbe tiedens de festiviteiten gien gelègeneid e-ad umme de museumbussen, die in
een lange ri’je op de busbrugge stonnen opesteld, binnen te gaon. In de bussen
wieren verskillende kleintheaterveurstellingen egöven en veraellen verteld en
misskien adden dit soort anekdotes der ook wel in epast, maer der wazzen
belangstelling genog.

1800 vertrekkende bussen per dag vanof ’t ni’je busstation an de zuudziede van ’t
station.
Dät betekend dät ter ook 1800 bussen ankommen bi’j ’t busstation.
Ieruut volgt dät ter dus 3600 busbewegingen per dag aover de ni’je busbrugge gaon.
A-j dan èven de muuite nemmen te bedenken dät ter zo’n 15 uur dienstregelingen
bint veur streek en stadsvervoer kom ie dus gemakkelijk op 4 busbewegigen per
minuut. ’t Is netuurlijk een gewoon rèkensummegien, maer a-j per ongeluk veur de
stoplichen an de Willemskade, bi’j de op,- en ofrit van de busbrugge, mutten staon
te wachen op de langskommende bussen . . dan e-k döör toch wel een zwöör eufd
in.
Ie zullen ’t belèven dät ier de knelpunten onstaon.
Zekers as veur ’t Kamperlientien ook nogies een keertien de spoorbomen tussentieds
zaken.
En wanneer geburen dät ? . . . Netuurlijk . . as ’t règent !
Eerstens lèk ’t ter op dät ze bi’j de verkeersregelinstallaties (stoplichen) een
règensensor ebben inebouwd. Bi’j slecht weer gaot ter völle meer mensen met de
auto en dan mut dät autoverkeer snellerder wörren offe-andeld want der zollen ies
lange ri’jen kunnen ontstaon. En dus bint de wachtieden anepast (lèès verkört) um de
deurstroming te bevörderen. . . . En de fietsers? . . . ach die bint dan toch al nat en
as die dan ook nog ies strontnat wörren . . kan de eren gien sodemieter skèlen!

Oe ’t strakkies allemaole giet verlopen . . ik wache wel of . . misskien vallen ’t
allemaole wel mèè . . . maer ’t blèf netuurlijk wel Zwolle.

Wi’j ebben der weer een mooie busbrugge en een kladde foto’s erbi’j, en a-k dan wel
een keertien veur de stoplichen mutte staon wachen (in de règen) za-k ter nog wel ies
een keertien an denken . . . .

A-j de busse mist . . e-j dan geluk of juust pech ?
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