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 Datum 2 juli 2019 

 Ons kenmerk V&OR/UIT/2019006114  

 Uw kenmerk   

 Behandeld door J.van  Engelen, V&OR - Kennis en Kaders,  jasmijn.engelen@amsterdam.nl 

 Kopie aan  

 Bijlage  
   
 Onderwerp Openbaar vervoer in Landelijk Noord: de pilot Mokumflex en schoolvervoer 

   

 Geachte heer/mevrouw,  

*Z006185BCB8* 

  

In Landelijk Noord rijdt sinds vorig jaar Mokumflex. Deze flexibele bus rijdt niet volgens een vast 

schema, maar reserveer je met een app, website of telefonisch. Aanvullend daarop is het vervoer 

van en naar de basisschool in Ransdorp en de naschoolse opvang apart verzorgd. Mokumflex 

vervangt de voormalige GVB buslijnen 30 en 31. Deze reguliere buslijnen trokken te weinig 

reizigers en komen niet meer terug.  

 

De proefperiode van Mokumflex en het scholierenvervoer loopt door tot 9 december 2019. In deze 

brief informeren wij u over de veranderingen. Tevens wordt u van harte uitgenodigd de 

bewonersavond bij te wonen op woensdag 10 juli aanstaande. 

 

Betalen voor Mokumflex 

Omdat het installeren van een OV-chipkaart systeem gedurende de proefperiode erg kostbaar 

was, hoefden reizigers in eerste instantie niet te betalen voor een rit met Mokumflex. Dit vervoer 

kost wel (veel) geld, dus is het de bedoeling dat reizigers, net als in het reguliere openbaar vervoer, 

voor de ritten gaan betalen.  

Wij zetten de veranderingen voor u op een rij: 

- Na de zomervakantie (per maandag 26 augustus) gaan reizigers een vaste ritprijs betalen 

voor Mokumflex. De vaste prijs van een enkele rit bedraagt €2,50. Dus ongeacht de herkomst 

of bestemming.  

- Betaling voor een rit met Mokumflex zal uitsluitend gaan via automatische incasso. U dient 

zich hiervoor éénmalig te registreren via de website.  

- Let op: ook als u reeds gebruik maakt van Mokumflex moet u zich (opnieuw) éénmalig 

registreren. Voor registratie is In ieder geval ook een geldig e-mailadres nodig.  
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Schoolvervoer 

Binnen de pilot Mokumflex is de afgelopen jaren ook (gratis) schoolvervoer per taxi aangeboden 

aan leerlingen van en naar de basisschool OBS de Weidevogel. De kinderen kunnen na de 

zomervakantie gebruik blijven maken van dit vervoer, maar onder andere voorwaarden:  

- U moet vooraf aangeven op welke dagen in de week u gebruik wilt maken van het vervoer 

tijdens de periode vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie.  

- U kunt uw kind(eren) vóór 9 augustus 2019 opgeven. Dat kan tijdens de 

informatiebijeenkomst maar ook via de website van Mokumflex: www.mokumflex.nl 

- Op deze manier kan de vervoerder RMC de ritten efficiënter inplannen.  

- Ook voor het scholierenvervoer zal een ritprijs gelden van €2,50 per enkele reis.  

- Deze kosten worden in de vorm van een abonnement met u afgerekend: via automatische 

(maandelijkse) incasso.  

 

We zullen deze veranderingen toelichten tijdens de bewonersbijeenkomst op woensdagavond 10 

juli aanstaande. U kunt voor meer informatie ook terecht op de website: www.mokumflex.nl. 

 

Vervolg Mokumflex na 9 december 2019 

Op 9 december 2019 loopt de pilot Mokumflex af. Tijdens de twee jaar durende pilot zijn veel 

nieuwe inzichten opgedaan. De gemeente Amsterdam stelt dat Landelijk Noord ook na de pilot 

met een vorm van openbaar vervoer bereikbaar blijft. Via een service zoals Mokumflex of op een 

andere manier. Graag verkennen we met reizigers en bewoners wat de mogelijkheden zijn. 

 

Bewonersavond 

U bent uitgenodigd om mee te denken over het toekomstige OV-systeem na 9 december. Tijdens 

deze avond is er ook de gelegenheid om vragen te stellen over de OV wijzigingen die ingaan per 26 

augustus 2019. 

 

Wat: Informatieavond Openbaar vervoer in landelijk Noord 

Wanneer: woensdag 10 juli 2019 van 19:30 tot 21:00 uur  

Waar: Basisschool OBS de Weidevogel, Dorpsweg Ransdorp 31, 1028 BK Amsterdam 

 

Indien u voor die tijd vragen heeft, kunt u zich richten tot Jasmijn van Engelen. Te bereiken per 

mail: jasmijn.engelen@amsterdam.nl en tel: 06-38081253.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Sander Franse 

Teamleider 

Verkeer en openbare Ruimte 

Gemeente Amsterdam 

 

 


