
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 
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    Alkmaar, 23 maart 2016 
 
 
 
Geachte heer De Mik,  
 
We ontvingen van u op 17 februari het concept van het vervoerplan zomer 2016 Noord-
Holland Noord. Naar aanleiding daarvan hadden we op 7 maart een overleg met u en 
hebben we een discussie gevoerd over onderdelen van het vervoerplan.  
In een aantal gevallen beschikken we niet over gegevens omtrent de dienstregelingstijden.  
Pas bij het adviseren over dienstregelingstijden kan het Rocov-NH alle consequenties van 
de voorgestelde wijzigingen overzien. Het kan zijn dat het Rocov-NH dan alsnog 
wijzigingen afwijst of nieuwe wijzigingen voor zal stellen. 
  
We houden in dit advies de volgorde aan van de adviesaanvraag.  
 
Lijnen in Alkmaar, 1, 2, 3, 4 en 5.   
Wij hebben kennis genomen van het feit dat de NS de dienstregeling per december heeft 
aangepast in Noord-Holland, om zo de overstap tussen trein en bus in Alkmaar ook over de 
traverse mogelijk te maken. We stellen dat zeer op prijs, alhoewel wij het open houden 
van de overweg bij de perrons een betere oplossing hadden gevonden. Wij lezen in uw 
adviesaanvraag vijf maal dat er met ProRail en NS wordt onderhandeld over uitstel van de 
sluiting van deze overweg tot december. Dat u dit vijfmaal meldt, onderstreept hopelijk 
uw grote inzet voor deze onderhandelingen en het grote belang van de uitstel tot 
december. We vragen u om ons te informeren over het verloop van deze 
onderhandelingen, en de verdere te ondernemen stappen als de onderhandelingen niet het 
gewenste resultaat hebben. Ook wij hebben, los van de door u gemelde onderhandelingen, 
bij ProRail gepleit voor open houden van de overweg tot december.  
 
Wij adviseren om in december de tijden van de genoemde lijnen aan te passen aan de 
nieuwe dienstregeling van de NS. Dat kan bijvoorbeeld door het verschuiven van de tijden 
op lijn 2 en het verwisselen van de tijden van lijnen 3 en 4. Daardoor zouden alle bussen 
van/naar Overdie een treinaansluiting kunnen krijgen. 
 
Lijn 6.  
Met instemming hebben we gelezen dat door de gewijzigde tijden bij NS vanaf december 
de aansluitingen in Heerhugowaard beter zouden kunnen worden. We adviseren om door 
het nog iets vervroegen van de rijtijden van lijn 6 de aansluiting te optimaliseren. We 
adviseren u ook om te kijken naar de voordelen van het verplaatsen van het stationnement 
van Reigersdaal naar Bergen Plein, zodat in Heerhugowaard van/naar Reigersdaal een 
treinaansluiting ontstaat. 
 
Lijn 9. 
We adviseren positief op het omzetten van lijn 210 in een stroomlijn 9. We hebben al 
langer gepleit voor het versterken van lijn 210, en zijn blij dat het nu gerealiseerd wordt.  
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We vragen u om te onderzoeken of een vervoerkundige koppeling op station Alkmaar 
mogelijk is met een lijn die doorrijdt via de Kanaalkade. Dan hebben reizigers uit de 
Langedijk de mogelijkheid om doorgaand naar de binnenstad van Alkmaar te reizen.  
 
 
Lijn 10. 
Gezien de uitbreiding die voorzien is op lijn 9, stemmen we in met het beperken van de 
dienst op lijn 10. Dat een half-uur dienst in Oudorp meestal kan worden gehandhaafd, 
vinden we positief.  
Over het doortrekken van lijn 10 naar Heerhugowaard na een rondje in Broek op Langedijk 
adviseren we negatief. Op zo’n korte afstand tussen Broek op Langedijk en Heerhugowaard 
is een uurdienst niet zinvol. Bovendien is er geen goede bestemming in Heerhugowaard: 
lijn 10 zal niet in het winkelcentrum komen, en er zijn geen aansluitingen op de trein.  
Wellicht is een betere optie om elk half uur tussen Alkmaar en Zuid-Scharwoude te gaan 
rijden, met vanaf de Broeker Veiling een lus Westelijke Randweg->Geestweg-
>Voorburggracht. Het aantal benodigde DRU’s is ongeveer gelijk aan de combinatie lange 
slagen Alkmaar-Heerhugowaard en korte slagen Alkmaar-Oudorp.  
 
Lijn 11 Hoorn 
Deze lijn kent op de lange ritten een trajectdeel van Oostwoud naar Abbekerk dat 
nauwelijks door reizigers gebruikt wordt. Het is dan ook goed om naar een betere 
bestemming van deze rijtijd te kijken. We hebben de oplossing om een lus via Hauwert te 
rijden al enkele malen aangedragen. Het blijkt dat met enige aanpassingen deze route 
daadwerkelijk mogelijk is. Het zal de buurtbus 415 hopelijk enigszins ontlasten.  
Deze wijziging heeft als nadeel dat in Hoorn geen halfuurdienst samen met de korte ritten 
van lijn 11 ontstaat. Misschien is dit gedeeltelijk op te lossen door in de morgen de 
aankomsttijden in Hoorn een halfuurligging te geven en ’s middags juist de vertrektijden 
vanuit Hoorn. Dit kan tegelijk met het omwisselen van de rijrichting van de lus.  
 
Lijn 13  
We willen u vragen om te onderzoeken of het mogelijk is om lijn 13 de lus door 
Nibbixwoud en Hauwert te laten maken in plaats van lijn 11. Omdat de aansluiting van lijn 
13 op station Kersenboogerd weinig attractief blijkt, is dit wellicht een beter traject voor 
lijn 13. Voor veel scholieren is deze route aantrekkelijker doordat de route van lijn 13 
langs twee grote scholen komt.  
In dat geval kan lijn 11 een halfuurdienst in Hoorn houden.  
 
Lijnen 30 en 32 Den Helder.  
We vragen u om te onderzoeken of het voor reizigers voordelen heeft als zowel lijn 30 als 
lijn 32 in Julianadorp niet van lijnnummer wisselen, maar onder hetzelfde lijnnummer 
terug rijden naar Den Helder. Beide lijnen krijgen dan dus een lusroute in Julianadorp. 
Door deze constructie kan de dienstregeling zo worden opgezet dat lijn 30 en 31 op de 
gezamenlijke haltes Middenweg, Dollardlaan en Marsdiepplein op elkaar af kunnen worden 
gestemd, in plaats van in één richting achter elkaar aan te rijden.  
 
Lijn 34.  
Als lijn 34 iets versneld kan worden is het mogelijk om deze weer te koppelen aan lijn 31. 
Dat was ook in het verleden het geval. Dan zou er namelijk weer een rechtstreekse 
verbinding met het Noordwest-ziekenhuis ontstaan, wat ongetwijfeld tot nog meer 
reizigers zal leiden.  
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Lijn 150 
De opening van de Nelson Mandelabrug geeft de mogelijkheid om lijn 150 via de Beverkoog 
naar Alkmaar NS te laten rijden. Lijn 8 kan daardoor vervallen. We adviseren positief over 
dit voornemen. De lijnencombinatie 157/150 kan niet op alle stations tegelijk goed 
aansluiten. We vragen u om goed te kijken naar de aansluitingen die het meest gebruikt 
worden, en die leidend te laten zijn.  
 
Lijn 151. 
U stelt voor om de lijn door Schoorl over de Sportlaan te laten rijden. Voor zomergasten is 
deze route aantrekkelijker dan de huidige route. Wij verwachten echter dat de bussen in 
de zomermaanden zoveel oponthoud zullen krijgen in het dan zeer drukke centrum van 
Schoorl dat de dienstregeling onbetrouwbaar wordt en aansluitingen in Alkmaar verloren 
gaan. Wij adviseren dan ook negatief op dit voornemen, tenzij tijdig aanpassingen in de 
plaatselijke infrastructuur gedaan worden die een route over de Sportlaan mogelijk 
maken.   
  
 
Lijnen 158 en 658. 
Er zijn aanmerkelijk meer reizigers op de verbinding Wieringen naar Schagen, dan 
Wieringen naar Breezand. De huidige route van lijn 158 bedient dan ook niet de grootste 
reizigersgroep. U stelt voor lijn 158 in te korten tot Den Helder – Anna Paulowna. Wij 
adviseren positief op dit voornemen. Helaas wordt vooral ’s middags de overstap van trein 
op bus veel ongunstiger. Dat zal geen positieve invloed hebben op het toch al bescheiden 
aantal reizigers. We adviseren om ’s morgens een snelle overstap op de trein te bieden, en 
‘s middags andersom.  
Lijn 658 bedient twee groepen reizigers: een groot aantal leerlingen die van Wieringen 
naar Schagen reizen, en enkele forenzen en studenten die van Wieringen naar Alkmaar of 
Amsterdam gaan.  In uw opzet is er voor de forenzen en studenten geen vervoer meer op 
de vroege en op de late middagritten zoals die nu door lijn 158 worden gereden. Het gaat 
om gemiddeld 7 reizigers in de eerste bus van Wieringen naar Anna Paulowna en zelfs 20 
reizigers in de bus van Anna Paulowna terug naar Wieringen om 17:20 uur. Deze ritten 
kunnen dus (in de spitsrichting) beslist niet opgeheven worden. Dit zijn aantallen die zelfs 
voor een belbus niet te vervoeren zijn. Over het opheffen van deze ritten adviseren we dus 
negatief.   
Of de belbus van Hollands Kroon een rol kan spelen bij de overige ritten die u wilt laten 
vervallen, moet in overleg blijken. We dringen er op aan dat Connexxion zelf hiervoor de 
nodige initiatieven neemt en het regelen van alternatief vervoer niet overlaat aan de 
gedupeerde reizigers.  
 
Lijn N60  
We adviseren om de route van deze lijn gelijk te trekken met de nieuwe route van lijn 
160.  We vragen u om te onderzoeken of de huidige dienstregeling, met twee ritten tussen 
2:30 en 3:00, nog voldoet, gezien de nieuwe uitgaanstijden in Alkmaar. 
 
Lijn 406.  
Deze buurtbus zou via ’t Veld gaan rijden in plaats van lijn 150. Is het duidelijk per 
wanneer deze wijziging kan ingaan ? Zodra dit ingevoerd wordt, is een rijtijdbesparing 
mogelijk op lijn 150.  
 
Lijn 408. 
Per december zijn nieuwe tijden noodzakelijk, omdat de treintijden in Heiloo ongeveer 
een kwartier gaan wijzigen.  
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Lijn 415. 
Omdat lijn 11 (of 13, zie ons advies hierboven) door Hauwert en Oostwoud gaat rijden 
verwacht u dat lijn 415 wordt ontlast. Omdat u aangeeft dat slechts 2 reizigers extra per 
dag van lijn 11 gebruik zullen maken, is dat niet voldoende reden om lijn 415 al in juli een 
andere route te geven. Wij adviseren de routewijziging uit te stellen totdat het effect van 
de nieuwe route van lijn 11 duidelijk is.  
 
Wat betreft de hierboven niet genoemde lijnen, stelt u geen wijzigingen voor of adviseren 
we niet negatief op de wijzigingen.  
 
  
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het Rocov-NH  
 
 
 
 
 
     Ludolf Maat, secretaris 
 
 
cc: provincie Noord-Holland, mw E. Ypma 
cc: Connexxion, Saskia Louwers.   


