
Het Rocov-NH geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Provincie Noord Holland en aan vervoerders  
namens de reizigers met het openbaar vervoer. 

e-mail    secretariaat@rocov-nh.nl    tel. 072 5112970 

 
 
Aan Connexxion Openbaar Vervoer 
t.a.v. W K de Mik   
Postbus 224 
1200 AE HILVERSUM 
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Advies over het vervoerplan 2016  
in de concessie Noord-Holland Noord  
 
 
Geachte heer De Mik,  
 
 
We ontvingen van u het tweede concept van het vervoerplan 2016 Noord-Holland Noord. 
Daarover hebben wij met u van gedachten gewisseld op 11 mei. We hebben daarbij 
aangegeven teleurgesteld te zijn dat we lang hebben gestudeerd op het eerste concept 
van het vervoerplan dat plannen bevatte die bij nader inzien niet uitgevoerd worden. Wij 
hadden het op prijs gesteld dat we eerder hadden vernomen dat het vervoerplan gewijzigd 
zou worden.  
 

1. We herhalen ons advies van vorig jaar om te onderzoeken of op diverse lijnen in de 
tegenspitsrichting 's morgens heel vroeg of 's avonds laat, een snelle route mogelijk 
is die alleen begin en eindhalte aandoet. Op deze ritten vindt in het algemeen geen 
vervoer plaats, zodat er vrijwel geen reizigers gedupeerd worden en toch een 
besparing van rijtijd gerealiseerd kan worden. Graag ontvangen we van u een 
indicatie op welke routes dit mogelijk is en of het al dan niet wordt ingevoerd. 
 

2. In december van dit jaar zal waarschijnlijk de brug geopend worden tussen de 
Beverkoog in Alkmaar en Heerhugowaard. Wij missen in het vervoerplan gedachten 
over het al of niet gebruiken van deze verbinding.   
  

3. U stelt voor om lijn 2 in Alkmaar een andere route te geven. We zijn het met u eens 
dat de oostelijke binnenstad van Alkmaar niet optimaal ontsloten is met openbaar 
vervoer. Lijn 2 kan daar voor een deel in voorzien. In uw voorstel zou lijn 2 over de 
Laat naar Oud Overdie rijden, en dan langs de huidige route terug naar MCA en 
station NS. Daarmee vervalt de koppeling met lijn 4. In uw voorstel is niet duidelijk 
hoe de route van lijn 4 dan verandert.  

a. Wij wijzen u op enkele nadelen. In de eerste plaats is het oostelijk deel van 
de Laat niet erg geschikt voor doorgaand busverkeer wegens opstoppingen 
door het vele verkeer in beide richtingen en het vele laad- en losverkeer. 
Omdat lijn 2 doorrijdt naar Huiswaard, zullen vertragingen op de Laat in 
heel Alkmaar te merken zijn. Bovendien is een lange ringlijn die slechts in 
één richting wordt gereden nadelig voor reizigers die veelal van dezelfde in- 
en uitstaphalte gebruik maken. Dat kan in het geval van lijn 2 alleen nog 
met een lange omweg en tevens overstappen. Vooral voor reizigers die 
instappen rond de Schelphoekgarage is de omweg zo groot, dat dit geen 
reëel vervoersaanbod vormt. Als oplossing om dit gebied te ontsluiten is 
deze maatregel volgens ons onbruikbaar. Daarom adviseren wij negatief op 
uw voorstel.  
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b. Een mogelijk alternatief zou het volgende kunnen zijn. Er wordt een ringlijn 
door het centrum van Alkmaar ingesteld met één busje in een 
kwartierdienst. De route kan zijn: NS-station, Laat, Bierkade, Kanaalkade, 
terug naar station NS. Deze bus rijdt alleen tijdens winkeluren. Door de 
hoge frequentie zijn de wacht- en overstaptijden nooit lang. En door de 
korte route kunnen reizigers dezelfde in- en uitstaphalte gebruiken zonder 
ver om te hoeven reizen. Mocht de bus vertraging hebben, dan straalt dat 
niet uit naar andere routes in Alkmaar. Voor bezoekers van de Kaasmarkt 
zou deze lijn een goede vervoermogelijkheid bieden.  Wel is het 
noodzakelijk om ook het oostelijk deel van de Laat vrij te houden van laden 
en lossen op de rijbaan. 

c. Een ander alternatief dat minder vervoermogelijkheden biedt, is om lijn 163 
niet meer langs het MCA te laten rijden, maar richting Akersloot over de 
Laat en richting station NS over de Kanaalkade. Dit is echter slechts een 
uurdienst.   

4. U stelt voor lijnen 6 en 160 een nieuwe route te geven in Heerhugowaard. Wij 
adviseren positief op dit voornemen. Tevens dringen we er wederom op aan om de 
zomer- en winterdiensten op lijn 6 verder gelijk te trekken. Ten slotte willen we 
vragen om de bussen van lijn 6 in de avonduren in Alkmaar beter aan te laten 
sluiten op de treinen uit Amsterdam.  

5. In Hoorn blijkt het verschuiven van buslijnen vorig jaar enkele nadelen met zich te 
brengen die niet voldoende voorzien zijn. Om dit te corrigeren stelt u voor om de 
lijnen 11 en 13 nieuwe routes te geven. Wij adviseren hierover positief     

6. In Castricum wordt lijn 167 geknipt. Het voornemen is om de bussen in Castricum 
beter dan nu aan te sluiten op de trein, en ook de aansluiting met het zuidelijke en 
te hernoemen deel van lijn 167 te behouden. Als in de nog op te stellen 
dienstregeling blijkt dat dit mogelijk is, adviseren wij hierover positief. 

7. U stelt voor om lijn 150 een nieuwe route te geven tussen Schagen en Nieuwe 
Niedorp. Deze moet lijnen 653 en 417 ontlasten rond Barsingerhorn.  

a. Wij adviseren negatief over uw voorstel, omdat in Barsingerhorn zo weinig 
reizigers zijn, dat alleen al lijn 417 deze goed kan vervoeren, en er geen 
drie lijnen nodig zijn in dit kleine dorp.  

b. Wij stellen voor om lijn 150 tussen Schagen en Nieuwe Niedorp een snelle 
route te geven langs ’t Veld, vanaf de N241 over de Hartweg naar Winkel. 
Ter hoogte van de kruising Hartweg / Zwarteweg kan een halte aangelegd 
worden voor reizigers uit ’t Veld, die met de fiets deze halte kunnen 
bereiken (ongeveer 1 kilometer).  

c. Wij adviseren om met deze nieuwe route niet te wachten tot de rotonde bij 
De Weel op de N241 klaar is en de buurtbus 406 het vervoer vanaf de kern 
van ’t Veld overneemt. 

d. Deze route bespaart ongeveer 5 minuten per rit. Deze tijdwinst kan ingezet 
worden voor betere aansluitingen van lijn 150 in Schagen en van lijn 157 in 
Alkmaar.    

8. U stelt voor om scholierenlijn 653 een andere route te geven van Kolhorn en 
Schagen.  

a. Wij adviseren om de route op een andere wijze te wijzigen. Daarbij rijdt de 
bus vanaf Wieringerwerf langs Kolhorn langs de N248 door naar Schagen en 
rijdt dan via de N241 al of niet via Witte Paal naar station Schagen.  

b. Wij adviseren om met het bestuur van buurtbus 416 te overleggen of deze 
versnelling van lijn 653 de route zoveel gunstiger maakt dat buurtbus 416 de 
hele dag weer naar en vanaf station Schagen kan rijden zonder 
capaciteitsproblemen. 



Het Rocov-NH geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Provincie Noord Holland en aan vervoerders  
namens de reizigers met het openbaar vervoer. 

e-mail    secretariaat@rocov-nh.nl    tel. 072 5112970 

c. Wij adviseren om ook met deze maatregel niet te wachten tot de rotonde 
bij De Weel klaar is.   

9. Buurtbus 406 kan na de aanleg van een rotonde bij De Weel een nieuwe route gaan 
rijden via de kern van ’t Veld. Wij adviseren positief over deze nieuwe route. Als 
er snelheidsbeperkende maatregelen bij De Weel worden genomen kan de 
route wellicht al in gebruik worden genomen voordat de bouw van de rotonde 
klaar is.  

10. U vraagt advies over een verzoek van de gemeente Alkmaar om lijn 123 via 
Zuidschermer te laten rijden.  

a. De Zuidervaart langs Zuidschermer is ingericht om doorgaand verkeer zoveel 
mogelijk te voorkomen en af te remmen. Het is een smalle weg met 
verkeersdrempels. Daarmee is de weg niet goed geschikt voor een 
doorgaande busverbinding. De bus kan alleen halteren op de weg zelf. Het 
aantal reizigers dat nadeel ondervindt door een langere en oncomfortabele 
reis is naar onze verwachting vele malen groter dan het aantal reizigers dat 
voordeel van deze route heeft. Wij adviseren daarom negatief op dit 
verzoek.  

b. Mocht de gemeente Alkmaar toch een proef willen houden om voorlopig één 
jaar de route via Zuidschermer te leggen, dan adviseren we om tevoren vast 
te leggen bij hoeveel extra in- en uitstappers de proef geslaagd is. 
Bovendien moeten er voorzieningen getroffen worden bij de haltes omdat 
aan de vaartkant er vrijwel geen ruimte is voor in- en uitstappen. Er zouden 
haltes moeten komen in Zuidschermer en bij de Laanweg.   

11. De gemeente Bergen heeft gevraagd om uitbreiding van het aantal ritten van lijn 6 
naar Bergen aan Zee.  

a. Wij adviseren om het traject Bergen – Bergen aan Zee af te splitsen van de 
overige route van lijn 410, en op dit traject een half-uur dienst te bieden 
die aansluit op lijn 6. 

b. Het rijden van dit traject door de buurtbus is niet nodig in de zomer 
wanneer lijn 6 door rijdt naar Bergen aan Zee.  

c. Wij adviseren de gemeente Bergen om in overleg met buurtbus 410 te 
onderzoeken of de route van Bergen naar Bergen aan Zee ook op zondag kan 
worden gereden als lijn 6 buiten het zomerseizoen niet rijdt.  

d. Wij adviseren om op de overige route van buurtbuslijn 410 de dienstregeling 
zo aan te passen dat de wachttijd van een kwartier tijdens de rit vanaf 
Camperduin ter hoogte van Schoorl niet meer nodig is. 

12. De gemeente Den Helder heeft gevraagd om lijn 135 langs vliegveld De Koog te 
laten rijden.  

a. Wij zijn het eens met de bezwaren die Connexxion aanvoert om dit verzoek 
in te willigen. 

b. Wij wijzen op de vervoerschets zoals die enkele jaren geleden in opdracht 
van de provincie is opgesteld. Daarin wordt voorgesteld om lijn 158 om te 
zetten in een buurtbuslijn die de gehele dag een uurdienst tussen Den 
Helder rijdt. Wij adviseren u om te onderzoeken of de reizigersaantallen de 
exploitatie als buurtbus mogelijk maken en of wellicht één of twee ritten 
door een grote bus gereden moeten worden. Daarmee heeft vliegveld de 
Kooi weliswaar geen directe verbinding met Den Oever met lijn 135, maar 
wel een uurdienst naar Den Helder. Voor de mogelijke opzet van een 
buurtbus adviseren wij contact te zoeken met de belbus in Hollands Kroon. 

c. Als de inzet van een buurtbus mogelijk is, kunnen wellicht vrijkomende 
DRU’s ingezet worden voor extra ritten op lijn 34.  
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13. De gemeente Medemblik heeft gevraagd naar een betere aansluiting van lijn 11 op 
Abbekerk.  

a. We twijfelen er aan of er reizigersvraag is voor de verbinding Nibbixwoud en 
Midwoud met Abbekerk.  

b. We adviseren om te onderzoeken of een ringlijn van Nibbixwoud via 
Midwoud, Oostwoud en Hauwert terug naar Nibbixwoud meer 
vervoerpotentie heeft. Vooral scholieren zullen van deze verbinding profijt 
hebben. Tevens kan het een ontlasting betekenen van buurtbus 415 die 
regelmatig capaciteitsproblemen heeft.  

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Namens het Rocov-NH  
 
 
 
 
 
    Ludolf Maat, secretaris 
 
 
cc: provincie Noord-Holland, mw E. Ypma 
cc: Connexxion, dhr R. Teeuwsen  dhr R-J Oosting  
cc: gemeente Alkmaar  dhr P Oosterhof     


