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Beste stadspartners en bewonersverenigingen,  

 

Met deze brief informeer ik u over de proef met een nieuwe buslijn: OV-Museumlijn 10. De 

gemeente heeft hier met de provincie Zuid-Holland en vervoerder Arriva bestuurlijk 

overeenstemming over bereikt.  

 

Vanaf 26 augustus 2018 gaat Arriva met de OV-Museumlijn rijden. De formele besluiten 

volgen de komende maanden, maar binnenkort starten we al met voorbereidingen, zodat we 

op tijd klaar zijn. De proef duurt een jaar. Samen met de provincie Zuid-Holland en Arriva doen 

we met deze lijn ervaring op met een kleinere bus. Deze proef past goed bij de ambitie van de 

gemeente om duurzame mobiliteit in Leiden te bevorderen. 

 

 
Impressie bus OV-Museumlijn 

 

Achtergrond 

Om meer bezoekers naar de Leidse binnenstad te trekken, die langer in de stad verblijven en 

meer geld uitgeven, worden in het programma binnenstad diverse maatregelen genomen. Een 

lang gekoesterde wens van stadspartners, waaronder de musea, is om aanvullend op het 

openbaar vervoer een kleinschaliger eindvervoer vanaf de bronpunten naar de belangrijkste 

eindbestemmingen aan te bieden. De tentoonstelling van de T-rex was in 2016 een goede 

aanleiding om ervaring op te doen met een service die bezoekers vanuit Naturalis naar de 

binnenstad leidde.  

Uit de evaluatie van de T-rextreintjes blijkt dat tien procent van de bezoekers gebruik heeft 

gemaakt van de voorziening en dat dit heeft geleid tot hogere uitgaven in de stad. Naar 
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aanleiding daarvan heeft het Centrummanagement namens de betrokken stadspartners 

verzocht om verlenging van de ontheffing om met deze treintjes te mogen blijven rijden in de 

vorm van een vaste route door de stad die enkele belangrijke bezoekersbestemmingen 

verbindt met de belangrijkste bronpunten. 

 

Het college heeft in augustus 2017 besloten de ontheffing niet te verlengen, omdat dit aanbod 

niet paste binnen de geldende openbaar vervoerconcessie en de voertuigen niet gekeurd zijn 

door de RDW.  

Omdat het college de behoefte aan kleinschalig vraaggestuurd vervoer ondersteunt, is toen 

aan Arriva gevraagd te onderzoeken of er een alternatief kan komen voor toeristisch 

eindvervoer dat past binnen de huidige OV-concessie. 

 

De proef 

De OV-Museumlijn verbindt de musea in het Bio Science Park met de binnenstad van Leiden 

en de daar gevestigde musea en horeca. Uiteraard is het OV-knooppunt Leiden Centraal in de 

route opgenomen. De meeste haltes zijn bestaande haltes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route van de OV-Museumlijn 

 

De OV-Museumlijn rijdt dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur. Elke twintig minuten kan er in- 

en/of uitgestapt worden. 

De lijn wordt in eerste instantie gereden met midibussen (Mercedes Sprinter). Deze hebben 

twaalf zitplaatsen en zeventien staplaatsen en zijn rolstoeltoegankelijk. Deze bussen zijn niet 

emissieloos. Er is wel naar gekeken, maar deze zijn niet voorhanden en het kopen van een 

nieuw type voertuig voor de geringe periode van de proef is te duur. Bij definitieve invoering 

van de buslijn wordt een emissieloos alternatief voertuig gezocht.  
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De route rijdt grotendeels over bestaande routes, maar gaat ook rijden over het Rapenburg, 

omdat daar de Hortus, het Japanmuseum SieboldHuis en Rijksmuseum van Oudheden zijn. 

Om te zorgen dat er geen doorgaande route ontstaat voor overig autoverkeer, worden de 

bestaande witte paaltjes op het Rapenburg vervangen voor een automatische zakpaal. Dit om 

de wijkvereniging Pieters- en Academiewijk tegemoet te komen met betrekking tot hun vragen 

over de gevolgen voor de leefbaarheid in hun buurt. Wethouder Martine Leewis heeft overleg 

gehad met de wijkvereniging over deze voorgenomen proef. Onderdeel van de proef is ook 

het uitvoeren van een veiligheidsaudit waarbij wordt gekeken of de verkeerssituatie door de 

komst van de OV-Museumlijn gelijk blijft.  

 

Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Niet alleen wordt gekeken naar het aantal reizigers 

dat gebruik maakt van de lijn, ook wordt gekeken naar de tevredenheid onder reizigers en de 

musea en het aantal reizigers dat een combinatiebezoek brengt aan museum en binnenstad. 

Het type bus en de route zelf worden ook geëvalueerd. Bij gebleken succes wordt gekeken op 

welke wijze de Museumlijn kan worden voortgezet.  

 

Informatie 

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 

071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op 

www.leiden.nl/contact. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jet van Haastrecht 

 

Programmamanager    

  

  


