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Advies over het wijzigen van  
de dienstregeling van lijn 163 
 
 
 
Geachte heer De Mik,  
 
We ontvingen van u een voorstel tot wijziging van de dienstregeling op lijn 163.  
U stelt voor om ’s morgens de ritten 3 en 4 een kwartier eerder te laten rijden. Dit levert een 
betere overstap op voor reizigers die vanaf station Uitgeest naar de Boekelermeer reizen.  
 
Wij stellen het op prijs dat Connexxion ook voor deze relatief kleine groep reizigers een passende 
oplossing wil bieden. In feite betreft het een correctie van de nadelen die veroorzaakt werden door 
het verschuiven van de tijden in december. 
 
We moeten helaas constateren dat er aan de voorgestelde maatregelen ook minder positieve 
aspecten zitten. Terwijl nu gemiddeld 8 reizigers op rit 3 baat hebben bij deze aanpassing, worden 
twee maal zoveel reizigers getroffen door een wellicht ongewenste aanpassing van rit 4.  
 
Het is dan ook niet denkbeeldig dat nu de problemen van 8 reizigers zijn ondervangen, er van 16 
reizigers klachten komen over de aanpassing.  
Het was dan ook beter geweest om bij de gebruikers van deze beide ritten te informeren naar de 
gevolgen van de voorgestelde wijziging. Het gaat om een kleine, en waarschijnlijk zeer vaste groep 
reizigers, zodat ook een éénmalig onderzoek duidelijkheid had kunnen verschaffen. 
 
We kunnen dan ook niet onverdeeld positief over de voorgestelde wijziging adviseren.  
We adviseren u om de gedupeerde 8 reizigers vanuit Uitgeest te vervoeren met een aparte bus of 
een taxi-busje. Het lijkt ons dat materieelgebrek door logistieke of boekhoudkundige problemen 
hiervoor geen beletsel zou moeten vormen. 
 
Verder wijzen we er op dat er in december een betere oplossing moet komen, ook al omdat de 
Intercity naar Haarlem dan niet meer zal rijden en vervangen wordt door een sprinter.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Rocov-NH  
 
 
 
         Ludolf Maat, secretaris 
 
 
cc: provincie Noord-Holland,  mevrouw E-M. Ypma 

  
cc: Connexxion       de heer R. Teeuwsen  

mevrouw S. Louwers 
de heer R. Oosting 


