
 

 

 

Van:  Connexxion (J. Mitzer, P. Wortel) 

Aan:  Vervoerregio Amsterdam (H. Bruheim) 

Betreft: Appendix Vervoerplan Zaanstreek 2022 

Datum: 15 september 2021 

Appendix Vervoerplan Zaanstreek 2022 

In het eerste kwartaal van 2021 is er een versnelde vervoerplanprocedure voor de concessie 

Zaanstreek in 2022 doorlopen, om dit vervoerplan onderdeel te laten zijn van het 

transitieplan. Het transitieplan was namelijk in landelijk verband afgestemd in het kader van 

de BVOV (Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer).  

Ten tijde van deze versnelde procedure werd ervan uitgegaan dat er geen BVOV 

beschikbaar zou zijn voor het jaar 2022. Hierdoor was het noodzakelijk om het 

dienstverleningsniveau in 2022 verder af te schalen naar 86% ten opzichte van 2019. Dit 

vervoerplan is uiteindelijk op 8 juli 2021 door het DB (Dagelijks Bestuur) van de Vervoerregio 

vastgesteld. 

Inmiddels blijkt er geen noodzaak te zijn om af te schalen naar het niveau zoals beschreven 

in Vervoerplan 2022. In tegenstelling, vanaf 12 december 2021 zal Connexxion starten met 

een dienstverleningsniveau van 96% ten opzichte van 2019. Hierdoor zal een aantal 

voorgestelde maatregelen uit Vervoerplan 2022 geen of slechts gedeeltelijk doorgang 

vinden. Dit betreffen wijzigingen die direct verwant waren aan de noodzaak tot het afschalen 

van de dienstverlening.  

Daarnaast zullen er ook nieuwe maatregelen voorgesteld worden die in relatie staan tot het 

opschalen van de dienstregeling. Hieronder wordt een compleet overzicht gegeven van 

maatregelen weergegeven welke ingaan per 12 december aanstaande. Volledigheidshalve 

wordt ook benoemd welke maatregelen (uit Vervoerplan 2022) geen doorgang vinden. Lijnen 

die niet genoemd worden, zullen niet onderhevig zijn aan wijzigingen. 

Lijn 63 Zaandam Station – Assendelft Kerkbuurt 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Rijdt voortaan rechtstreeks naar Zaandam 

Station. De bediening van Zuiderhout wordt 
overgenomen door lijn 64 en tegelijkertijd 
uitgebreid naar de avonduren en op zondag 

Gaat door 

• Het traject tussen Assendelft en Krommenie 
(in de avonduren en op zondag) wordt 
overgenomen door de nieuwe lijn 68 

Gaat door 

• Op zaterdag rijdt lijn 63 een uurdienst Blijft na 11:00 uur een halfuurdienst 

Aanvullende maatregel(en)  
• Geen  

Lijn 64 Zaandam Kogerveld – Station – Zaandijk Rooswijk 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Rijdt voortaan altijd via Zuiderhout, dus ook in 

de avonduren en op zondag (zie lijn 63) 

Gaat door 

• Binnen Zaandijk wordt lijn 64 ingekort tot het 
Rooswijkplein (halte Bannehof) 

Door aanstaande bouwwerkzaamheden bij het 
Rooswijkplein heeft lijn 64 aldaar geen mogelijkheid 



 

 

 

om te draaien. Zodoende wordt er een grote 
lusroute gereden door Rooswijk waarbij de 
oorspronkelijk op te heffen haltes Oud Heinstraat en 
Jan Steynstraat bediend blijven. Zie bijlage 1 voor 
een overzichtskaartje 

• Op zaterdag rijdt lijn 64 een uurdienst en is 
daarbij geknipt op Zaandam Station 

Blijft na 11:00 uur een halfuurdienst. Enkel vanuit 
Rooswijk richting Kogerveld zijn de ritten in geval 
van een uurdienst geknipt op Zaandam Station 

Aanvullende maatregel(en)  
• Geen  

Lijn 65 Zaandam Station – De Vlinder – Hotels Vijfhoek 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Geen  

Aanvullende maatregel(en)  
• Rijdt voortaan op alle dagen van de week tussen ± 9:00 en 16:00 uur na aankomst op De Vlinder 

verder naar halte Hotels Vijfhoek v.v. ter vervanging van lijn 392 

Lijn 67 Zaandam Station – Wormer 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Rijdt voortaan niet meer in de avonduren, op 

zaterdagochtend en zondag de gehele dag. 
De bediening van Wormer wordt op die 
momenten overgenomen door lijn 267 via de 
Provincialeweg 

Gaat niet door. Voor lijn 67 blijft in hoofdlijnen 
dienstregeling 2021 gehandhaafd, lijn 267 wordt 
zodoende ook niet geïntroduceerd 

Aanvullende maatregel(en)  
• Geen  

Lijn 68 Krommenie Station – Assendelft Saendelft 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Nieuwe lijn tussen Krommenie-Assendelft 

Station en de wijk Saendelft (halte 
Noorderveenweg) in de avonduren en op 
zondag, ter vervanging van lijn 63. Lijn 68 is 
op Krommenie-Assendelft Station altijd 
gekoppeld aan lijn 69, dus reizigers van en 
naar Saendelft behouden een directe 
verbinding met Zaandam 

Gaat door 

Aanvullende maatregel(en)  
• Geen  

Lijn 69 Zaandam Kalf – Station – Wormerveer – Krommenie Station 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• In de avonduren, op zaterdag(ochtend) en 

zondag de gehele dag rijdt lijn 69 over het 
gehele traject een uurdienst, tussen Zaandam 
Station en Wormerveer aangevuld tot een 
halfuurdienst met lijn 267 

Gaat niet door. Alleen op zaterdag- en 
zondagochtend tot 10:00 uur wordt de halfuurdienst 
omgezet in een uurdienst 

• Dagelijks in de late avond en doordeweeks in 
de vroege ochtend rijdt een extra rit 

Gaat door. Er gaan zelfs meer extra ritten rijden, zie 
hieronder 

Aanvullende maatregel(en)  



 

 

 

• In de brede spitsperiode buiten de schoolvakanties wordt er 3x per uur gereden tussen Wormerveer 
Noord en Zaandam Station v.v. Hierdoor wordt er op deze momenten gezamenlijk met lijn 67 een 
kwartierdienst geboden tussen Wormerveer en Zaandam 

• Dagelijks wordt er in de late avond een tweede extra late rit Krommenie Station – Zaandam Station 
geboden, en eveneens rijdt er op alle dagen van de week een extra vroege rit Wormerveer Noord – 
Zaandam Station 

Lijn 267 Zaandam Station – Wormer 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Nieuwe sneldienst tussen Zaandam Station en 

Wormer via de Provincialeweg op de 
momenten dat lijn 67 niet rijdt. Is tussen 
Zaandam Station en Wormerveer afgestemd 
met lijn 69 

Gaat niet door. Lijn 67 blijft gehandhaafd, lijn 267 
wordt zodoende niet geïntroduceerd 

Aanvullende maatregel(en)  
• Geen  

Lijn 292 Zaandam De Vlinder – Amsterdam Molenaarsweg – Station Noord 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Geen  

Aanvullende maatregel(en)  
• In de spitsperiode buiten de schoolvakanties zal de frequentie tussen Zaandam (De Vlinder) en 

Station Noord v.v. verhoogd worden naar 8x per uur. Deze 4 extra ritten per uur rijden als lijn 292 en 
rijden tussen De Vlinder en halte P.A. van Heijningestraat niet via Oostzaan maar via haltes 
Westkolkdijk en Molenaarsweg. Deze ritten sluiten bij De Vlinder altijd aan op andere R-netlijnen 

Lijn 391 Zaandam Zaanse Schans – De Vlinder – Amsterdam Centraal 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Geen  

Aanvullende maatregel(en)  
• Doordeweeks hogere frequenties in de vroege ochtend (vanaf 6:00 uur) en in de vroege avond (tot 

20:00 uur) om spitsmijden verder te faciliteren 

Lijn 392 Zaandam Station – De Vlinder – Amsterdam Station Noord 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Dagelijks extra vroege ritten vanaf De Vlinder 

naar Zaandam Station en extra late ritten 
vanaf Zaandam Station naar De Vlinder 

Gaat door 

• Om aansluitingen op Station Noord te 
verbeteren, wordt lijn 392 versneld door via de 
busbaan langs de Thorbeckeweg/N516 te 
rijden en niet meer te halteren bij haltes Hotels 
Vijfhoek en Vinkenstraat 

Gaat door. De bediening van halte Hotels Vijfhoek 
wordt gedeeltelijk overgenomen door lijn 65 

• De frequentie in de spitsperiode is voortaan in 
beide richtingen 4x per uur, op zaterdag wordt 
binnen Zaandam de gehele dag 2x per uur 
gereden 

Gaat niet door. Frequenties worden verhoogd, zie 
hieronder. Op zaterdag blijft lijn 392 over het hele 
traject 4x per uur rijden 

Aanvullende maatregel(en)  
• In de spitsperiode buiten de schoolvakanties zal de frequentie tussen De Vlinder en Station Noord v.v. 

verhoogd worden naar 8x per uur. Deze 4 extra ritten per uur rijden als lijn 292 en rijden tussen De 
Vlinder en halte P.A. van Heijningestraat niet via Oostzaan maar via haltes Westkolkdijk en 
Molenaarsweg. Deze ritten sluiten bij De Vlinder altijd aan op andere R-netlijnen 



 

 

 

• Doordeweeks hogere frequenties in de vroege ochtend (vanaf 6:00 uur) en in de vroege avond (tot 
20:00 uur) om spitsmijden verder te faciliteren 

Lijn 394 Zaandam Station – De Vlinder – Amsterdam Centraal 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Dagelijks extra vroege ritten vanaf De Vlinder 

naar Zaandam Station en extra late ritten 
vanaf Zaandam Station naar De Vlinder 

Gaat door 

• Op zaterdag wordt binnen Zaandam de gehele 
dag 2x per uur gereden 

Gaat niet door. Op zaterdag blijft lijn 394 over het 
hele traject 4x per uur rijden 

Aanvullende maatregel(en)  

• Doordeweeks hogere frequenties in de vroege ochtend (vanaf 6:00 uur) en in de vroege avond (tot 
20:00 uur) om spitsmijden verder te faciliteren 

Lijn 395 Zaandam ZMC – De Vlinder – Amsterdam Sloterdijk  

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Op weekdagen rijdt lijn 395 een extra vroege 

slag naar Sloterdijk alwaar op de trein naar 
Schiphol aangesloten wordt. Hierdoor kunnen 
reizigers uit Zaandam vóór 6:00 uur op de 
luchthaven arriveren 

Gaat door 

• De frequentie in de spitsperiode is voortaan in 
beide richtingen 4x per uur 

Gaat niet door. Frequenties worden verhoogd en 
bedieningsperioden worden uitgebreid, zie 
hieronder 

Aanvullende maatregel(en)  
• Rijdt voortaan ook in de late avond en op zondag een halfuurdienst tussen Zaandam ZMC en 

Amsterdam Sloterdijk, waardoor deze R-netlijn op alle dagen van de week een dagdekkende 
verbinding gaat faciliteren 

• In de spitsperiode buiten de schoolvakanties zal de frequentie tussen De Vlinder en Sloterdijk v.v. 
verhoogd worden naar 8x per uur. Deze extra ritten per uur sluiten bij De Vlinder altijd aan op andere 
R-netlijnen 

• Doordeweeks hogere frequenties in de vroege ochtend (vanaf 6:00 uur) en in de vroege avond (tot 
20:00 uur) om spitsmijden verder te faciliteren 

Lijn N92 Amsterdam Leidseplein – CS – Station Noord – Landsmeer –  

De Vlinder – Zaandam ZMC 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Rijdt voortaan op zowel vrijdag- als 

zaterdagnacht een uurdienst van Amsterdam 
Leidseplein naar Zaandam (via Landsmeer), 
en rijdt na halte Het Mennistenerf niet meer 
naar Zaandam Station maar naar het Zaans 
Medisch Centrum (ZMC) zodat het 
bedieningsgebied wordt uitgebreid  

Gaat door 

• Beide nachten rijdt er een extra late rit. 
Richting Amsterdam worden er geen ritten 
meer aangeboden 

Gaat door 

Aanvullende maatregel(en)  
• Rijdt voortaan in Landsmeer via de Tormentilstraat – Fuutstraat – Raadhuisstraat en stopt daarbij op 

alle tussenliggende haltes 

 



 

 

 

Lijn N94 Amsterdam Leidseplein – CS – De Vlinder – Zaandam Station – 

Krommenie Station 

Maatregel(en) uit Vervoerplan 2022 Status  
• Rijdt voortaan op zowel vrijdag- als 

zaterdagnacht een uurdienst van Amsterdam 
Leidseplein naar Krommenie-Assendelft 
Station 

Gaat door 

• Rijdt in Krommenie via een gestrekte route Route wordt juist uitgebreid ten opzichte van 
Vervoerplan 2022. Lijn N94 gaat tussen haltes 
Badhuislaan en Station/Provincialeweg via haltes 
Rosariumplein en Jupiterstraat rijden zodat het 
bedieningsgebied wordt vergroot 

Aanvullende maatregel(en)  
• Geen 

 

 

Bijlage 1 Overzichtskaartje nieuwe route lijn 64 in Rooswijk 

 

 

 


