
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 BV 
t.a.v. dhr R Ouwehand 
Postbus 224,  
1200 AE  Hilversum 
 

 
         Alkmaar, 26 juni 2020  

 

 
Advies  
Strandlijnen zomer 2020. 
  
Geachte heer Ouwehand. 
 
We ontvingen van u bericht over het ook dit jaar laten rijden van de strandlijnen 851, 866 
en 868.  
We zijn blij dat ondanks eerder voornemens om de strandlijnen niet in te zetten, overleg 
met de provincie er toe heeft geleid om van dit voornemen terug te komen. We willen 
beide partijen complimenteren met het resultaat van dit overleg.  
 
Essentieel is daarbij om campinggasten en andere toeristen te informeren over de 
dienstregeling en de aantrekkelijke nieuwe kaartsoorten.  
We gaan er van uit dat men na de versoepeling van de coronamaatregelen (de 1,5 meter 
wordt losgelaten) vóór in de bus kan instappen, zodat ook kaartverkoop in de bus mogelijk 
is. Omdat mondkapjes nog verplicht zijn, zou het van service getuigen als de chauffeur 
deze kan verstrekken of verkopen.  
 
Wat de dienst van lijn 866 betreft, vragen we ons af waarom niet is gekozen voor een 
pendelbus Bergen-Plein – Bergen aan Zee, aansluitend op de normale dienst van lijn 166. 
Dat zou betekenen dat het materieel beter aangepast kan worden aan de vraag.  
Maar bovenal bespaart het de inzet van een bus, zodat de lijn al veel eerder rendabel is en 
meer kans maakt om ook volgend jaar gehandhaafd te worden.    
 
Verder merken we op dat nu de materieelinzet vanuit Alkmaar plaats vindt, het logischer 
lijkt om de rit op lijn 851 van 09:36 uur uit Den Helder te vervangen door een rit die om 
20:36 uur vertrekt uit Den Helder. De vraag naar vervoer om 09:36 uur van Den Helder naar 
de campings schatten we niet hoog in. Telcijfers van vorig jaar kunnen daar uitsluitsel over 
geven.  
De verschuiving scheelt in elk geval twee lange leeg-mat ritten.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Rocov-NH  
    Ludolf Maat, secretaris 
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