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Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude 
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MEMO 
 
 
 
 
 
Aan: Arriva , t.a.v. dhr. W. Terra, per mail Datum: 19 december 2013 
Van: Iris de Bruyne- Schild  
  
Onderwerp: overzicht wensen en suggesties uit gemeenten in Holland Rijnland 
voor dienstregeling 2015 concessie Zuid-Holland Noord 
 
 
Holland Rijnland Vraagt aandacht voor de reeds bestaande groslijst met wensen die 

nog niet gehonoreerd zijn. Een groot deel hiervan is nog steeds 
actueel. 

Alphen aan den Rijn Fusie gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop en Rijnwoude 
De gemeente Alphen a/d Rijn wil de mogelijkheid hebben om in 
januari 2014 wensen en suggesties aan te dragen voor de 
dienstregeling vanaf december 2014. De gemeente Alphen a/d Rijn, 
Boskoop en Rijnwoude fuseren per 1 januari 2014. Uit het nieuwe 
collegeprogramma en de nieuwe gemeenteraad kunnen nu nog 
onbekende wensen en suggesties volgen. Als de gemeente deze 
mogelijkheid niet krijgt is er een kwart van de collegeperiode voorbij 
voordat eventuele nieuwe wensen en suggesties kunnen worden 
meegenomen. Voorbeelden van wensen en suggesties zijn het 
afstemmen van de dienstregeling op ruimtelijke ontwikkelingen door 
de fusie of een onderzoek naar een nachtbus in Rijnwoude en 
Boskoop die aansluit op de nachtdienst van de Qliner 370 tussen 
Alphen a/d Rijn en Schiphol. Rijnwoude ondersteunt deze oproep. 

 Openbaar vervoer in de wijk Kerk en Zanen in Alphen a/d Rijn 
De bediening per openbaar vervoer van het gebied ten zuiden van de 
spoorlijn Leiden-Utrecht en dan met name de woonwijk Kerk en 
Zanen is slecht tot zeer slecht. Kerk en Zanen is, met meer dan 
15.000 inwoners ofwel meer dan 20% van alle inwoners, de woonwijk 
met het grootste aantal inwoners in Alphen a/d Rijn. 
 
In het westelijk deel van de wijk rijdt in de ochtend- en avondspits in 
totaal 5 keer per dag de Qliner 380. Hierbij wordt onder andere de 
halte Amerikalaan (ter hoogte van de Evenaar) aangedaan. De reistijd 
vanaf hier naar het station is 10 minuten. Hiernaast rijdt in het 
westelijk deel een groot deel van de dag 2 keer per uur een stadsbus. 
De reistijd vanaf de halte Amerikalaan naar het station is in de 
ochtend 8 minuten en in de middag met 20 a 23 minuten bijna 2,5 tot 
3 keer zo lang. 
 
In het oostelijk deel van de wijk rijdt helemaal geen openbaar 
vervoer. 

Hillegom 1. Aansluiten van bus 90 op de trein naar Schiphol. De bus komt nu 
aan als de trein vertrekt. Dit is niet handig voor ouderen of mensen 
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met een beperking bij het lopen. 
 2. Beter aansluitend vervoer naar het Spaarneziekenhuis. 
 3. Bushaltes dichtbij verzorgingshuizen en bejaardenhuizen. Dit is nu 

goed geregeld, zolang daar geen verandering in komt. 
 4. De halteplaats voor het station: geen tijdhalte! Het dient geen 

enkel doel (omwonenden ondervinden hier enorme hinder van) en 
bovendien is de volgende halte in het centrum al een tijdhalte. 

Kaag en Braassem Geen reactie ontvangen 
Katwijk Wens van Katwijk om ‘lijndiensten in de kern Valkenburg te 

verbeteren’. Het gaat dan voornamelijk om het verhogen van de 
frequentie. Wij willen ook nog aandacht vragen voor ons voorstel van 
vorig jaar waarin een aantal alternatieven werden voorgesteld. 

 Vorig jaar heeft Katwijk Arriva gevraagd naar het gebruik van de 
verschillende haltes en lijnen en interne reizen. Deze informatie is 
vooralsnog niet beschikbaar gesteld. Deze informatie willen wij gaan 
ontvangen, zodat ook wij meer inzicht krijgen over het openbaar 
vervoer gebruik. 

 Katwijk waardeert het zeer dat Arriva voor het aanpassen van de 
dienstregeling bij onder andere gemeenten inventariseert welke 
wensen en suggesties er zijn. Daarnaast wil Katwijk Arriva bedanken 
voor het aanpassen van de lijndiensten in Rijnsburg voor de 
dienstregeling 2014. 

Leiden  Omleiden bussen Breestraat 
Leiden wil in de dienstregeling 2015 de eerste reductie van het aantal 
bussen over de Breestraat ter grootte van 35% - 40% verwerkt zien. 
In 2014 zal er een variant hiervoor moeten worden vastgelegd. Op 
termijn, wanneer op het tracé Hooigracht - Langegracht doorstroming 
bevorderende maatregelen zijn genomen, zal het aantal bussen over 
de Breestraat verder worden teruggebracht tot 50%. 
 
Ten behoeve van de reductie van het aantal bussen op de Breestraat 
zal in de dienstregeling het aantal bussen over de Witte Singel 
kunnen toenemen. Deze toename moet worden beperkt tot het 
maximum van 130 zoals dat uit onderzoek is gebleken 

 Kennislijn 
Leiden wil een hoogfrequente Kennislijn opgenomen hebben in de 
dienstregeling 2015. De Kennislijn heeft tot doel zonder overstap het 
Bio Science Park, Leiden CS, de universiteitslocaties in de binnenstad 
en station Lammenschans met elkaar te verbinden. De eindpunten 
van de route zijn Corpus en station Lammenschans. De 
hoogfrequente Kennislijn maakt gebruik van de Niels Bohrtunnel. 
Uitgangspunten voor de hoogfrequente Kennislijn zijn dat deze niet 
mag leiden tot meer bussen in de binnenstad en binnen het 
Biosciencepark een volwaardig alternatief moet bieden voor het 
huidige shuttle bus systeem. 
Daarnaast roept Leiden Arriva en de provincie op om een 
ontwikkelmodel voor de Kennislijn voor de periode 2015 – 2018 op te 
stellen, waarbij invulling gegeven wordt aan het strategisch beleid 
van Arriva en provincie in het kader van energietransitie en 
vraagafhankelijk vervoer. 

 Niels Bohr tunnel 
In het kader van een optimale ontsluiting voor het openbaar vervoer 
van het Biosciencepark, wil Leiden dat de Niels Bohrtunnel wordt 
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opgenomen in de dienstregeling 2015.  
 365 Zoetermeer 

De aanpassing van lijn 365 Zoetermeer naar R-Net mag niet leiden 
tot meer bussen in de Breestraat. 

 Informatievoorziening 
Goede informatie met betrekking tot de dienstregeling aan de reiziger 
is van groot belang voor het openbaar vervoer product. Wij vragen 
aandacht voor twee zaken specifieke zaken: 
1 – de informatievoorziening aan expats, oftewel meertalige 
informatie in en bij de bus en; 
2 – de informatievoorziening bij Leiden Centraal, deze laat op dit 
moment te wensen over.   

 Doorontwikkeling stedelijk netwerk 
Om invulling te geven aan de ontwikkelfunctie van de vervoerder, wil 
Leiden in de aanloop naar de dienstregeling 2015 de vervoerder 
uitdagen te komen met plannen voor de doorontwikkeling van het 
stedelijk netwerk. Hierbij moet er aandacht zijn voor de optimalisatie 
van de stadslijnen en de bushaltes binnen de gemeente. Ook betere 
benutting van infrastructuur zoals de Willen de Zwijgerlaan moet 
onderwerp zijn van deze studie.  

 HOV Leiden Leiderdorp 
Leiden hecht belang aan goed openbaar vervoer richting Leiderdorp. 
In goed overleg met provincie, gemeenten en vervoerder kunnen er 
stappen richting R-net worden gezet. 

 Realisatie Parkeergarage Lammermarkt 
Voor de bouw van de parkeergarage Lammermarkt wordt de bouwer 
de mogelijkheid geboden om de buslijnen 5, 6 en 56 vanuit de 
Langegracht richting station om te leiden via de Molenwerf/ 
Schuttersveld/ Bargelaan (de tegenrichting blijft ongewijzigd). Deze 
omleiding geldt voor de dienstregeling 2015. Mogelijk dienen de 
genoemde lijnen al vanaf november 2014 te worden omgeleid. 
Als gevolg van de aanbesteding van de parkeergarage kan het zo zijn 
dat de aannemer hier geen gebruik van zal maken, dit wordt in het 
eerste kwartaal van 2014 bekend. 

Leiderdorp Leiderdorp meldt dat geen nieuwe punten aangedragen worden voor 
de dienstregeling van 2015. De al bestaande punten blijven staan. 

Lisse Geen reactie ontvangen. 
Nieuwkoop 1. Bus 184; ook in de avonduren laten rijden (nu alleen overdag van 

ma t/m vrijdag). 
 2. Bus 184: halte bij Zwembad Aarweide van mei t/m begin 

september. Er komen jaarlijks 50.000 bezoekers in dit zwembad. Het 
is niet voor niets verkozen tot het beste openluchtzwembad van Zuid-
Holland. Het zwembad wordt bezocht uit de gehele omgeving, 
waaronder Alphen aan den Rijn. Met lijn 184 kunnen zij gemakkelijk 
het zwembad bereiken. Graag op meerdere plaatsen volwaardige 
bushaltes. 

 3. Betere OV-bereikbaarheid tussen kern Nieuwkoop, Ter Aar en 
Leiden. Inwoners van kern Nieuwkoop kunnen niet rechtstreeks reizen 
naar Ter Aar en naar Leiden. Ze reizen via Alphen en zijn 
heel lang onderweg om bijv. in Ter Aar te zijn. 

 4. Ook een halte bij het industrieterrein (Bovenland) is gewenst zodat 
het mogelijk wordt dat mensen die daar werken met ov hun werk 
kunnen bereiken. Gaat om bus 184. 
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Noordwijk Noordwijk geeft aan eerst de consequenties van de dienstregeling 
2014 te willen weten voordat zij wensen voor 2015 kunnen 
formuleren. De enige reactie die is ingediend uit deze gemeente: Bus 
361 tussen Noordwijk en Sassenheim sluit bij station Sassenheim niet 
aan op de NS treinen van en naar Schiphol. Dit punt is al een aantal 
keer genoemd, maar tot op heden is hier door Arriva geen gevolg aan 
gegeven. Vandaar nogmaals de opmerking. Arriva heeft in een van de 
reacties op deze wens aangegeven dat reizigers vanuit Noordwijk 
richting Schiphol gewoon in bus 361 kunnen blijven zitten, of via 
Leiden kunnen reizen. Beiden suggesties in de reactie van Arriva zijn 
(een stuk) minder aantrekkelijk dan de mogelijkheid om gunstig over 
te kunnen stappen bij station Sassenheim. Reizigers vanuit Noordwijk 
(en v.v.) die naar het noordelijke deel van de randstad gaan zouden 
een substantieel kortere reistijd (korter dan via (Leiden centraal 
station) kunnen hebben als de overstap van bus 361 op de trein in 
Sassenheim niet zo lang is als nu het geval. De bus sluit nu in het 
gunstigste geval aan bij de treinen van station Voorhout. Deze 
overstap wordt echter door reizigers uit Noordwijk niet groots 
gebruikt. 

Noordwijkerhout Lijn 90: 
Lijn 90 wordt bij station Hillegom geknipt. Tussen station Hillegom en 
Nieuw-Vennep rijdt de bus twee keer per uur en tussen Hillegom en 
Den Haag 1 x per uur. Wij verzoeken Arriva om de bussen tussen 
Hillegom en Noordwijk ook twee x per uur te laten rijden. Dit om het 
gebruik van het OV in deze regio te stimuleren. Als alternatief kunnen 
wij ook instemmen met een frequentieverhoging van de (verlengde) 
spitstijden 

 Lijn 57: 
Al eerder is het verzoek van de gemeente Noordwijkerhout geweest 
om de bussen van lijn 57 in Voorhout dichter bij het station te laten 
halteren. Hiervoor wil de gemeente Teylingen een tijdelijke halte 
maken bij de rotonde Schoutenlaan/Jacoba van Beierenweg. Met 
ingang van medio december 2014 zijn de werkzaamheden bij het 
postviaduct N444/A44 afgerond. De doorstroming van dit knooppunt 
zal aanzienlijk verbeteren. Wij verzoeken Arriva haar eerste 
voorstellen weer op te pakken om lijn 57 over de Herenweg in 
Voorhout te laten rijden. Hierdoor kan er een goede overstap 
plaatsvinden tussen bus en treinverkeer. 

 Tot slot willen wij Arriva verzoeken de vervoersbehoefte tussen de 
gemeente Noordwijkerhout en (station) Sassenheim te onderzoeken. 
Een directe verbinding tussen de kern Noordwijkerhout en (station) 
Sassenheim is vanuit de gemeente Noordwijkerhout gewenst. 

Oegstgeest Geen reactie ontvangen. 
Rijnwoude Ten eerste ondersteunt Rijnwoude het verzoek van Alphen aan den 

Rijn om een onderzoek te houden naar een nachtbus in Rijnwoude en 
Boskoop die aansluit op de nachtdienst van de Qliner 370 tussen 
Alphen a/d Rijn en Schiphol. 

 Verder zou Rijnwoude graag zien dat het KAR-systeem in buslijn 169 
wordt aangepast op de VRI-kast bij de Koudekerksebrug in Koudekerk 
aan den Rijn. Hiermee kan de betrouwbaarheid van de dienstregeling 
en de doorstroming van buslijn 169 worden verbeterd. 

Teylingen In aanvulling op de al bekende punten (67 t/m 70 op de 
inventarisatielijst): 
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- Naast bereikbaarheid van Sassembourg is de route over de 
Westerstraat ook noodzakelijk voor de bereikbaarheid van het 
Gemeentekantoor (aanvulling op punt 67). 
- Graag willen we ook aandacht vragen voor de hoge snelheid van 
bussen over de Wasbeekerlaan waar een 30 km/uur-regime geldt 
(nieuw punt). 

Voorschoten In de bestaande groslijst is onder andere het dringende verzoek van 
Voorschoten richting Arriva opgenomen om buslijn 45 per direct terug 
te laten keren in de Vlietwijk. Deze wens wordt door Arriva niet 
gehonoreerd met als argument dat het strekken van lijn 45 een direct 
gevolg is van de OV-visie Holland Rijnland. Wij vinden het 
onbegrijpelijk en onacceptabel dat ondanks de petitie die door ruim 
200 inwoners van de Vlietwijk is ondertekend deze kleine wijziging, 
waar veel reizigers bij gebaat zijn, niet wordt teruggedraaid. 
Aangezien is verzocht om met nieuwe wensen te komen en 
Voorschoten het afgelopen jaar al vele malen heeft aangegeven 
waarom buslijn 45 in de Vlietwijk dient terug te keren zullen wij hier 
niet verder op ingaan. Wij willen echter wel benadrukken dat deze 
bestaande wens zeer nadrukkelijk overeind blijft. Wethouder De Beer 
zal dan ook op korte termijn contact opnemen om deze kwestie te 
bespreken. Daarnaast willen wij het volgende onder de aandacht 
brengen. 

 Tijdens een overleg in februari 2013 tussen Arriva en de gemeente 
Voorschoten is afgesproken dat Arriva het huidige gebruik van buslijn 
45 en de omliggende lijnen zou analyseren en vergelijken met het 
gebruik van lijn 45 toen de bus nog wel door de Vlietwijk reed. Deze 
analyse zou vervolgens worden betrokken bij de afweging om buslijn 
45 wel of niet terug te laten keren in de Vlietwijk. Tot op heden is 
deze analyse niet uitgevoerd. In het Vervoerplan 2014 van Arriva is 
hierover opgenomen dat een analyse op basis van reizigersaantallen 
na een dergelijk korte introductie nog niet zinvol is. Inmiddels rijdt 
buslijn 45 al een jaar niet meer door de Vlietwijk en is het mogelijk 
om een adequate analyse uit te voeren en die te betrekken bij de 
afweging om buslijn 45 wel of niet terug te laten keren in de Vlietwijk. 
Voorschoten ontvangt deze analyse graag op korte termijn. 

 Voorschoten wil Arriva wijzen op het feit dat in de OV-visie van 
Holland Rijnland is opgenomen dat lijn 45 een HR-lijn is. Dit houdt 
volgens de OV-visie van Holland Rijnland in dat de frequentie van de 
lijn in de spits tenminste 6 keer per uur moet zijn. Voorschoten gaat 
er dan ook vanuit dat conform de OV-visie van Holland Rijnland deze 
frequentieverhoging van lijn 45 wordt ingevoerd. 

Zoeterwoude Zoeterwoude wil dat er iets NIET gaat veranderen!  
Op dit moment rijdt bus 365 meestentijds buitenom Zoeterwoude 
Dorp, maar eens in het uur (buiten de spits) binnendoor via Dorp. Wij 
vinden dat een redelijke, goede situatie, maar Arriva gaat er vanuit 
dat t.z.t. alles buitenom zal rijden, wanneer R-net er is en er een 
tweede halte zal zijn gerealiseerd aan de N 206 nabij de 
carpoolplaats.  
De bestuurlijke uitspraak of het nu wel of niet gaat gebeuren, is nog 
nooit gedaan. Daarbij lijkt behandeling van de vraag ook wat heen en 
weer te schuiven tussen dit dienstregelingsoverleg en het R-net 
overleg. De gremia wijzen naar elkaar en er wordt geen beslissing 
genomen.  
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Wij blijven de hoogfrequente R-net verbinding van harte 
ondersteunen maar menen ook dat bij de huidige dienstregeling een 
kleine afbuiging eens in het uur en buiten de spits alleszins 
verdedigbaar is, juist ook voor belangrijke doelgroepen in het OV, 
zoals ouderen en gehandicapten (dat laatste vanwege de instelling 
Swetterhage met hun bewoners, medewerkers en bezoekers).   

 
 
Overzicht werkzaamheden voor zover door gemeenten aangegeven 
 
Katwijk: 
In uw memo heeft u ook gevraagd om een overzicht van grootschalige infrastructurele 
projecten die het openbaar vervoer raken en die gaan spelen in het jaar 2015. Het gaat bij 
ons om de volgende wegen : 
Hoorneslaan-west, tussen Piersonsstraat en Binnensluis 
Ambachtsweg, tussen Hoorneslaan en Lageweg 
Katwijkerweg in Valkenburg 
Industrieweg, tussen de Rijnmond en de Karel doormanlaan 
Rijnsburgerweg herinrichten van de Floralaan tot de Oegstgeesterweg (incl. beide rotondes 
 
Rijnwoude (bekende aanpassingen) 
Ter kennisname nog enkele wijzigingen zijn onze gemeente als gevolg van provinciale 
projecten: In 2014 wordt op de N209  ten zuiden van Hazerswoude-Dorp een rotonde 
aangelegd met bushaltes voor bus 165/186/187. Dit is bekend bij Arriva. Ook bekend bij hen 
is dat in 2014/2015 een rotonde wordt aangelegd bij de Omleidingsweg te Benthuizen met 
haltes voor de Qliner 380/381. Daarnaast zal in 2014 nog een enkele halte op het traject 
N209 worden verplaatst. 
 
Van de gemeente Leiden is een aparte lijst ontvangen welke bijgevoegd is.  
 
 


