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Aan de Provincie Noord-Holland, 
Afdeling verkeer en vervoer 
Houtplein 33  
Haarlem  
t.a.v. Dhr Ir P.P.N.M Horck,  
 

    Alkmaar, 28 juli 2015 
 
Geachte heer Horck,  
 

Wij ontvingen van u de adviesaanvraag over enkele aspecten van de pilot Texelhopper. Wij hebben 
in onze gebiedskamer uitvoerig over uw brief overlegd.  
Naar aanleiding daarvan kunnen we u de volgende overwegingen en adviezen meedelen. 
 

1 Bus op de boot.  
 
Ook ons is gebleken dat de “bus op de boot” naast de voordelen voor de reiziger, enkele duidelijke 
nadelen heeft. U noemt de nadelen in uw brief. De voortdurende onzekerheid en verwarring bij 
reizigers op de boot is zeker geen promotie van het openbaar vervoer.  
Na de ervaringen van de afgelopen tijd zijn we van mening dat de voordelen voor de reiziger niet 
opwegen tegen de nadelen. We adviseren dan ook om de bus niet langer op de boot mee te laten 
varen.  
 

2 Herintroductie OVC op lijn 33.  
 

• We hebben al langer gepleit voor het herintroduceren van de chipkaart op lijn 33. In lijn 
daarmee adviseren wij positief op het gebruik van de chipkaart op lijn 33.  

  
• Eén van de problemen die inherent zijn aan het huidige concept van de Texelhopper is dat 

de reiziger zich geen beeld kan vormen van de Texelhopper. Moet je nu wel of niet van 
tevoren boeken, kun je wel of niet bij de chauffeur betalen. Lijn 33 lijkt op een gewone 
bus, maar je krijgt toch een Texelhopperkaartje.  
Volgens het Rocov-NH is er maar één manier om aan deze onduidelijkheid een eind te 
maken. We adviseren om van lijn  33 weer een volwaardige busdienst te maken, met alle 
karakteristieken die de reiziger gewend is zoals gebruik van de chipkaart. Maar ook: het niet 
langer deel uitmaken van het Texelhopper-concept, en dus ook niet langer het 
Texelhopperkaartje verkopen, scannen en gebruiken. In plaats daarvan het normale 
assortiment: reizen op saldo, reiskaart (4,20 naar Texel), familiedagkaart en 
abonnementen.  
Daarmee zullen vrijwel alle reizen naar Texel duurder worden, en weer vergelijkbaar met 
de tarieven van vóór de Texelhopper. Reizen naar de boot (voor wie op Texel gaat fietsen of 
opgehaald wordt) wordt goedkoper. Een reiskaart stad kost bijvoorbeeld 2.30 euro.  

 
• Verder constateren we dat bij de start van de pilot niet voldoende rekening is gehouden 

met de afhandelingstijd bij het verkopen en scannen van Texelhopperkaartjes op lijn 28. 
Dat is een belangrijke oorzaak van het missen van de boot. Ook als de bus niet langer op de 
boot gaat, zal dit probleem zich blijven doen gelden. Het enige verschil is dat nu alleen de 
reizigers de boot missen, maar dat de dienstregeling van de bus niet lange tijd in de war 
raakt. Het blijft dus noodzakelijk om ook op lijn 28 iets te doen aan de tarievenstructuur.  
Wij adviseren om net als lijn 33, ook lijn 28 buiten het Texelhopper-concept te plaatsen. 
Dat houdt in: geen Texelhopperkaartjes, maar het reguliere tarievenaanbod. Oorspronkelijk 
zou deze lijn geïntegreerd worden in het aanbod van de Texelhopper, maar al snel bleek dat 
er geen overstap plaats vindt tussen lijn 28 (op Texel) en de Texelhopper, zodat elke 
directe relatie ontbreekt. Voor chipkaartgebruikers wordt een reis tussen De Koog en Den 
Burg voordeliger, voor anderen wordt het duurder ( 4,20 euro reiskaart).    
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• Het voorstel om beide lijnen 33 en 28 buiten het Texelhopper-concept te brengen heeft de 
volgende gevolgen en consequenties:  

a. Op de terugweg van de boot naar Den Helder NS hoeven op lijn 33 vrijwel geen 
kaartjes verkocht te worden. Reizigers chippen of hebben al een reiskaart met 
overstap. Daardoor wordt de overstap op de trein beter te halen.  

b. Vanaf de veerhaven zou de regel van een uur tevoren opbellen voor de Texelhopper 
niet moeten gelden. Bij de veerhaven zouden een paar Texelhoppers moeten klaar 
staan. Eén chauffeur belt de bestemmingen van de reizigers door naar de centrale, 
en die berekent direct de meest handige routes van de busjes. 

c. De overige voorwaarden van de Texelhoppers blijven gelijk. 
d. Er blijven twee gelede bussen rijden: op lijn 33 en op lijn 28. Door verminderde 

tijdrovende kaartverkoop in de bus is geen extra bus nodig tussen de veerhaven en 
Den Burg. 

e. De bestickering van de bussen kan desgewenst gehandhaafd worden. Het is nu 
reclame voor de Texelhopper. 

f. Vrijwel alle grote kostenposten die u noemt onder H in uw adviesaanvraag zullen 
vervallen. 

g. Op Texel was het één van de grieven dat korte ritten net zo duur zijn als lange 
reizen. Als de buslijnen 33 en 28 geen deel meer uitmaken van het Texelhopper-
concept, worden langere reizen in het algemeen weer duurder dan korte reizen. 

h. Voor zover wij kunnen inschatten zullen de maatregelen vrijwel budgetneutraal 
zijn. Zelfs als rekening wordt gehouden met de seniorenkorting. 

 

 

3 Scholierenlijn 629.  
 
Wij hebben begrepen dat het besluit om deze scholierenlijn op te heffen, inmiddels genomen is 
door Connexxion en de gemeente Texel. We verzoeken u om Connexxion en de gemeente Texel op 
de hoogte te stellen van het bestaan van het Rocov-NH en het adviesrecht van deze organisatie.  
Overigens adviseren wij positief op de opheffing van deze lijn wegens gebleken gebrek aan 
belangstelling.  
  
  
 
 
Namens het Rocov-NH  
 
                                                                                                   Ludolf Maat, secretaris  
 
CC.  mevrouw F Molendijk 
       de heer M de Keijzer 
       mevrouw E-M Ypma 
 


