
 

Arriva-regio West, Leiden 6 juli 2017 

 
Bouw Rijnlandroute en gevolgen route Qliners 385 en 386 

 
Aanleiding 
De provincie Zuid-Holland en aannemer Comol5 starten op zondag 20 augustus 2017 met de aanleg van 
de Rijnlandroute. De eerste actie is het afsluiten en slopen van de busbrug over de Rijn (naast de A44) 
richting Den Haag. De Qliners 385 Sassenheim-Noordwijk-Katwijk-Den Haag en 386 Oegstgeest-Den 
Haag maken gebruik van deze busbrug. 
In de 2

e
 helft van 2018 wordt de huidige halte Transferium A44 verplaatst in westelijke richting nabij de 

Torenvlietbrug. 
Deze veranderingen in de infrastructuur leiden tot een wijziging van de routes van beide Qliners. Deze 
wijzigingen (nieuwe routes en wijzigingen in de overstapmogelijkheden) gaan in op zondag 20 augustus 
2017. 
 
Onderzoek naar alternatieve routes 
Met de wegbeheerders RWS, gemeente Wassenaar en provincie Zuid-Holland én de aannemer Comol5 
zijn mogelijke alternatieve routes onderzocht, waarbij de uitgangspunten zijn een zo min mogelijke 
verstoring/vertraging in de dienstregeling van de Qliners 385 en 386 én handhaving van zo veel mogelijk 
van de huidige geboden overstapmogelijkheden. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat een route over de Voorschoterweg richting Den Haag de minste hinder 
zou opleveren. Gevolg is dat de halte Transferium A44 in beide richtingen door de Qliners 385 en 386 
niet meer aangedaan kan worden. 
 
Nieuwe routes van Qliners 385 en 386 
Richting Den Haag gaan beide lijnen een nieuwe route rijden over de Voorschoterweg. De halte 
Transferium A44 richting Den Haag vervalt. 
Richting Katwijk rijdt Qliner 385 de huidige route, maar doet de halte Transferium A44 niet aan. Qliner 
386 blijft richting Oegstgeest over de A44 rijden tot de afslag Oegstgeest. Uiteraard vervalt ook voor deze 
lijn de halte Transferium A44 gelegen aan de afrit. 
De nieuwe routes zijn weergegeven op bijgaande kaartjes. 
 
Wijzigingen in overstap mogelijkheden 
Qliner 385 Sassenheim-Noordwijk-Katwijk-Den Haag vv krijgt een nieuwe overstaphalte 
N206/Valkenburg. Reizigers van de lijnen 30, 31 en 221 kunnen hier overstappen op Qliner 385 naar Den 
Haag. Uiteraard geldt deze overstap ook in omgekeerde richting. 
Qliner 386 Oegstgeest-Den Haag vv heeft in de nieuwe route geen mogelijkheid om een alternatief voor 
de overstap Transferium A44 te bieden. 
Voor de reizigers van lijn 38 uit Valkenburg en lijn 250 uit Lisse kan helaas geen alternatieve 
overstaphalte geboden worden. Deze reizigers hebben een alternatief door op Leiden Centraal (38 en 
250) of Station Sassenheim (met lijn 50 uit Lisse) over te stappen op de trein naar Den Haag. 
 
Reisinformatie 
Arriva doet er alles aan de reizigers zo goed en zo snel mogelijk te informeren over deze wijzigingen. 
Vanwege de vakantieperiode brengen wij onze reizigers zo vroeg mogelijk op de hoogte. 
Vanaf maandag 10 juli 2017 informeren wij de reizigers via de TFT-schermen in de bussen van de lijnen 
30, 31, 38, 221, 250, 385 en 386. Hierbij geven we een verwijzing naar meer informatie op internet 
arriva.nl en 9292.nl. 
Met tekstregels op de drissen op de halte Transferium A44 verwijzen we naar de komende wijzigingen. 
Op 17 september 2017 zijn alle systemen gevuld met de nieuwe informatie. Dan zullen ook de 
reisadviezen op internet de nieuwe informatie tonen. 
 
Toekomst 
Deze nieuwe situatie met bijbehorende rijtijden wordt tevens opgenomen in de dienstregeling 2018 
(ingaande 10 december 2017). De bouwactiviteiten aan de Rijnlandroute kunnen ook in 2018 en later 
wijzigingen in onze dienstregeling tot gevolg hebben. 



 

 
 


