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Advies over het  
vervoerplan Velsertunnel 2016-2017  
 
 
 
Geachte heer Oosting,  
 
Wij ontvingen van u het vervoerplan over de alternatieve busdienst tijdens het afsluiten van de 
Velsertunnel in 2016 en 2017.  
Inmiddels hebben wij daarover een vruchtbaar overleg met u gehad.  
 
Allereerst willen we u complimenteren met de oplossingen die u hebt gevonden voor de getroffen 
buslijnen 73 en 74.  
We zijn, net als u, bezorgd over het aantal reizigers dat door deze problemen blijvend een andere 
reis zullen kiezen dan met de bus.  
 
Voor buslijn 73 is het aantakken op de treinen bij station Santpoort-Noord acceptabel, ook al wordt 
de reistijd iets langer en de prijs iets hoger. Voor reizigers naar Uitgeest, Alkmaar en Hoorn blijft 
vanuit Velserbroek en Haarlem-Noord een goede verbinding mogelijk.   
 
Voor buslijn 74 heeft u een route via de pont gekozen. Deze route heeft ook onze voorkeur, boven 
de omleidingsroute via de Wijkertunnel. Helaas sluit een twintig-minuten dienst in Beverwijk niet 
aan op bus- en treindiensten met een half-uur dienst. Voor doorgaande reizigers is daarom een 
overstap bij station Driehuis soms beter. De afstand van de bushalte van de lijnen 3 en 75 naar 
station Driehuis is erg groot: 650 meter. Afgezien van de wachttijd, is het 8 minuten lopen van de 
bushalte naar het station. We adviseren de aanleg van een tijdelijke halte dichterbij het station, 
net vóór de tunnelbak, te onderzoeken.   
 
Bus 74 rijdt in IJmuiden naar de pont. De situatie bij het Pontplein is verre van reizigersvriendelijk. 
De halte De Noostraat is vanaf het Pontplein niet te zien. Voor de (hopelijk) vele overstappers van 
en naar de pont is dit volgens ons niet acceptabel. De overstap maakt deel uit van een doorgaande 
verbinding van IJmuiden naar Beverwijk, en daar hoort een wandeling van 250 meter onderweg niet 
bij. We adviseren om naar andere tijdelijke oplossingen te zoeken.  
   
Vanaf de pont gaat lijn 77 rijden naar station Beverwijk. De door u voorgestelde route gaat via drie 
spoorwegovergangen die soms langdurig dicht zijn. Wij stellen voor een route te onderzoeken via de 
Wijkerstraatweg en de Concordiastraat. Daarvoor dient een auto barrière te worden aangepast om 
bussen te laten passeren. Daarvoor is overleg met de gemeente noodzakelijk.  
Bovendien behoudt met deze alternatieve route Velsen-Noord een busverbinding.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  
 

Ludolf Maat, secretaris 
 
     
cc: provincie Noord-Holland,   dhr D Jacobs,   
cc: Connexxion  mw S Louwers,  dhr R Teeuwsen  


