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Nog veel vragen over superbus
Publiek op Waagplein erg enthousiast

Nog veel vragen over superbus
LEEUWARDEN - De superbus
van Wubbo Ockels reed woens-
dag door Leeuwarden. Rijdt dit
voertuig straks tussen Heeren-
veen en Groningen?

Zo groot de belangstelling van
het publiek was voor de futuristi-
sche machine, zo gering was de
animo van provinciale politici.
Op initiatief van de fractie van de
ChristenUnie vond in het Provin-
sjehûs een informatiebijeen-
komst plaats. Er kwam buiten de

organisator maar één fractie: de
SP.

,,Teloarstellend’’, vindt CU-
fractieleider Anja Haga. Als de
spoorlijn Heerenveen-Gronin-
gen niet wordt aangelegd, is de
superbus mogelijk een alterna-
tief, denkt de CU. Nodig is dan een
extra rijstrook tussen de rijbanen
van de A7. Hier zoeft het 15 meter
lange voertuig, dat 23 passagiers
kan bergen, dan met een gangetje
van 250 kilometer per uur voor-
bij.

Het zal nog zeker zes jaar duren
voordat de bus in productie kan
worden genomen, zegt ontwikke-
laar Wubbo Ockels. Fabrieken
moeten geraadpleegd over pro-
ductieprocessen, de politiek
moet besluiten nemen en de eco-
nomische haalbaarheid moet na-
der worden onderbouwd.

Rijkswaterstaat staat er in be-
ginsel positief tegenover, zegt
Trineke Kroeze van het wegendis-
trict Groningen-Drenthe. Maar er
is nog wel heel veel onderzoek

nodig. Er mag geen hinder ont-
staan voor overig verkeer op de
A7 en de vereisten voor de ver-
keersveiligheid en de infrastruc-

tuur moeten glashelder en haal-
baar zijn. Nederland wordt geacht
3 procent van zijn bruto nationaal
product aan innovatie te beste-
den en daar voldoet ons land lang
niet aan, zegt de Groninger hoog-
leraar Paul Elhorst. De ontwikke-
ling van de superbus is daar goed
onder te brengen, maar dat moet
de politiek dan wel willen.

Is de superbus haalbaar? Het is
maar net vanuit welke richting je
het bekijkt, stelt de hoogleraar.
Ockels zelf gelooft heilig in de

mogelijkheden.
Op en rond het Waagplein trok

de superbus veel bekijks. Het pu-
bliek reageerde superenthou-
siast. Velen gingen even zitten en
lieten zich fotograferen. De deel-
nemers aan de informatiebijeen-
komst mochten met Ockels een
ritje door de stad maken, onder
begeleiding van motoragenten.

,,De bus rijdt heerlijk en com-
fortabel’’, zegt SP-statenlid Fenna
Feenstra. Of ze het voertuig ook
wil kan de SP nog niet zeggen.

Alleen statenfractie SP
komt kijken

Nog veel geld voor
innovatie beschikbaar


