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Advies over het vervoerplan 2017  
concessie Haarlem / IJmond   
 
Geachte heer Oosting,  
 
Wij ontvingen van u het vervoerplan Haarlem / IJmond voor 2017 ter advisering. Inmiddels 
hebben wij tijdens de gebiedskamer-vergadering met u hierover van gedachten kunnen 
wisselen.  
 

1. U stelt voor de aansluitingen op de trein van de lokale lijnen Haarlem en 
Heemstede zo mogelijk te optimaliseren. We zijn het eens met de prioritering die u 
daarbij noemt. In het geval van lijn 4 zijn de aansluitingen op de trein in de 
richting Leiden voor verbetering vatbaar. Dit zou tot meer reizigers kunnen leiden.   

  
2. De regionale lijnen rond Beverwijk zullen getroffen worden door de wijziging van 

de treintijden. Aansluitingen binnen acceptabele tijden op de trein in twee 
richtingen zijn daardoor niet meer mogelijk. Door alle tijden een kwartier te 
verschuiven ontstaat een overstap van 15-17 minuten op en van de trein. Wel 
blijven de bus/bus aansluitingen gehandhaafd. Vermoedelijk zal dit een negatief 
effect op het aantal reizigers hebben, maar ook wij zien geen andere dan de door u 
genoemde mogelijkheid.    
We vragen aandacht voor lijn 79. Als deze lijn verschuift kan de goede aansluiting 
op de trein in Castricum verloren gaan ’s avonds en op zondag. We adviseren dit 
goed af te stemmen met de vervoerkundige van de concessie NHN.  
  

3. De regionale lijnen rond IJmuiden hebben te maken met grootschalig werk aan de 
infrastructuur. Wij adviseren u reizigers vroegtijdig en breed gespreid te 
informeren wanneer van de veranderde andere infrastructuur gebruik kan of moet 
worden gemaakt. Ook adviseren we u frequent te informeren naar de voortgang van 
de werkzaamheden om bijtijds te kunnen bijsturen met de dienstregeling.  
 

4. Naar aanleiding van gewijzigde treintijden past U de tijdligging van de regionale 
lijnen Zandvoort / Heemstede / Amsterdam aan, zodat aansluitingen op station 
Heemstede Aerdenhout niet slechter worden. Enkele aansluitingen voldoen echter 
niet aan de 5-10 minuten norm.  

 
met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  
 
 
                                                                                              Ludolf Maat, secretaris 
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