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Aan Connexxion Openbaar Vervoer 
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1200 AE HILVERSUM 

    Alkmaar, 14 september 2015  
 
Advies over de dienstregeling 2016  
concessie Noord-Holland Noord. 
 
 
Geachte heer De Mik,  
 
 
Wij ontvingen van u diverse concept dienstregelingstabellen 2016 ter advisering.  Inmiddels hebben 
we daarover, samen met u, een constructief overleg gevoerd.  
 
U ontvangt hierbij ons advies. 
 

1. In Alkmaar stelt u op dit ogenblik geen wijzigingen voor. Ideeën die leven over een 
stadsdienst, een aanpassing op lijn 123 en een buurtbus in de Schermer volgen wij met 
interesse.  

2. Binnenkort komt de brug tussen de Beverkoog en Heerhugowaard gereed. We vragen u om te 
inventariseren welke wijzigingen in de busroutes daardoor mogelijk zijn. Mochten deze 
wijzigingen grote verbeteringen voor de reizigers meebrengen, dan adviseren we u met de 
invoering daarvan niet tot eind 2016 te wachten. 

3. Lijn 11 zou een lus kunnen rijden van Nibbixwoud via Hauwert naar Oostwoud en Midwoud. 
Dit zal allicht meer reizigers opleveren dan het huidige traject van Midwoud naar Abbekerk. 
We adviseren om ’s middags de hierboven genoemde lus in de andere richting te rijden, 
zodat reizigers van en naar Nibbixwoud over het algemeen dezelfde route naar en van 
Hoorn blijven houden. 

4. We adviseren positief op de door u voorgestelde wijzigingen bij lijnen 150 en 210. Eén rit 
van lijn 150 wordt daarbij opgeheven en er wordt een rit toegevoegd aan lijn 210. Ook op 
het verschuiven van de dienstregeling van lijn 210 adviseren wij positief.   

5. Wij betreuren het opheffen van een aantal ritten op lijn 167 in de daluren. Het zal de animo 
voor deze lijn nog verder doen afnemen.   

6. Wij adviseren (nogmaals) om alle bestaande ritten van lijn 658 door te trekken naar 
Hippolytushoef en Den Oever, zodat de overstap in Anna Paulowna op en van lijn 158 niet 
meer nodig is. De vervoerstroom tussen Schagen en Wieringen via Anna Paulowna is vele 
malen groter dan die tussen Anna Paulowna en Den Helder. Dit zal leiden tot aanpassingen 
op lijn 158. Daarover voeren wij graag nader overleg alvorens we daarover adviseren.     

7. Volgens ons is een regelmatige uurdienst per buurtbus tussen Den Helder en Anna Paulowna 
via Breezand en vliegveld De Kooi beter dan de onregelmatige dienst van lijn 158. Wij 
adviseren om in overleg te treden met de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder om de 
mogelijkheden van een toekomstige buurtbus te bespreken.   

8. We adviseren om lijn 653 te versnellen zodat die niet meer langs Witte Paal gaat, maar 
vanaf de rondweg N 241 via de Zuiderweg naar station Schagen. De rijtijd neemt daarbij 
voldoende af om zowel ’s morgens als ’s middags in een uurdienst van of naar Wieringerwerf 
/ Kreileroord te rijden.  

9. U hebt ons advies gevraagd over de halte Castricum van nachtbus N69. U wilt ter besparing 
van rijtijd voor de bus, en van reistijd voor doorgaande reizigers, alleen nog stoppen aan de 
rijksweg N 203 ter hoogte van het Buitendijkspad. Wij adviseren u geen reguliere halte op 
de N 203 aan te doen omdat wij niet inzien hoe ter plekke een veilige oversteek mogelijk is. 
We adviseren u om wanneer er reizigers naar Castricum in de bus zitten, de Zeeweg op te 
rijden, te keren bij de rotonde en direct daarna te halteren.  
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10. U bent voornemens om lijn 134 langs Agriport te laten rijden. We adviseren u om deze 
uitbreiding vooralsnog een tijdelijk karakter te geven en te rapporteren hoe het gebruik van 
de betreffende halte(s) is, en of er geen problemen ontstaan met de rijtijd en de 
aansluitingen op Hoorn NS.  

 
 
We willen u vragen om voordat de dienstregeling vastgelegd wordt, de drukproeven aan ons voor te 
leggen. In het verleden is gebleken dat ondanks zorgvuldige correctie door Connexxion er toch een 
aantal fouten bleef zitten in de uiteindelijke gedrukte versie.  
  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Rocov-NH  
 
 
 
         Ludolf Maat, secretaris 
 
 
cc: provincie Noord-Holland,    mw E-M Ypma 

dhr R Postma  
cc: Connexxion       dhr R Teeuwsen  

dhr R-J Oosting 


