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15.000 mensen op Busbrugfestival
Op 9 februari, acht dagen voor de stad- en streekbussen
het nieuwe busstation en de busbrug in gebruik namen,
vierde Zwolle met 15.000 belangstellenden tijdens
het Busbrugfestival deze belangrijke mijlpaal. De in
Nederland unieke busbrug is een echte eyecatcher.
Een brug van en voor de stad. En die een belangrijke
rol speelt in de bereikbaarheid van Zwolle, na Utrecht
het tweede spoorknooppunt van Nederland en
tegelijkertijd het grootste regionale busknooppunt.
Uniek
Al die 15.000 mensen maakten gebruik van de mogelijkheid
om voor het eerst en tegelijkertijd het laatst vrij over de
busbrug en het nieuwe busstation te lopen. Een historisch
moment! De dag werd afgetrapt met een busbrugloop voor
kinderen en daarna voor volwassenen. De helling van de
busbrug was een stevig klimmetje, maar het uitzicht vanaf
het hoogste punt van de brug was dan ook uniek.
Schuttebusbrug
Vlak na het middaguur werd een historische bus, de
eerste bus over de brug, verwelkomd. Wat een feest! Niet
alleen voor de mensen die in de bus zaten, maar ook voor
de vele mensen die de bus op het nieuwe busstation
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verwelkomden. Aansluitend werd de naam van de busbrug
bekend gemaakt: de Schuttebusbrug. Wethouder Ed Anker
en Hans Schutte, directeur van het voormalige Schutte
Tours, onthulden samen het naambordje van de brug. Met
de naam van de brug brengt Zwolle een ode aan de vader
van Hans, wijlen Herman Schutte: grondlegger van het
Zwolse busvervoer.
Volop activiteiten
Tijdens de middag was er in verschillende oude
én historische bussen die op het busstation en de
Schuttebusbrug stonden van alles te zien, doen en beleven.
Van singersongwriters tot verhalenvertellers en van
theatermakers tot informatie over reizen met het openbaar
vervoer. Ook was er in de tunnel speciaal voor deze
gelegenheid een Spoorzone informatiecentrum ingericht,
was er een tentoonstelling over de busbrug te zien in
het projectkantoor van ProRail en was er op het nieuwe
busstation een mini-museum met foto’s van oude Schutte
bussen ingericht. Met spetterende muziekoptredens van De
Grote Karaokeshow, Rico, Vincent van The Cool Quest, Harm
Wolters én enthousiaste festivalbezoekers kwam in de loop
van de avond een eind aan een zeer geslaagd festival.

