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Toezegging, Openbaar Vervoer in breder verband 

Geachte leden van de raad, 

Met deze brief informeren wij u over het Openbaar Vervoer in Leiderdorp. Dit conform de 
toezegging die gedaan is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 december 2012. 

Toezegging 
De toezegging luidt ais volgt: 
De raad spreekt af in het tweede kwartaal van 2013 te praten over openbaar vervoer in breder 
verband. Op basis van de dan opgedane ervaringen met de nieuwe dienstregelingen kan een 
evaluatie worden opgesteld die aan Arriva kan worden aangeboden. 

Concessie Arriva 
Sinds 9 december 2012 is Arriva de vervoerder in de regio. De invoering van de nieuwe 
dienstregeling is niet zonder slag of stoot van start gegaan. Dit ging gepaard met klachten 
en/of meldingen over de verslechtering van het openbaar vervoer. 
De afgelopen maanden zijn de verschillende klachten en meldingen van de Leiderdorpse 
inwoners geïnventariseerd. De binnengekomen klachten en meldingen zijn: 

• Buslijn 182 
Deze buslijn is met ingang van de nieuwe concessie verlegd van de Hoogmadesev/eg 
naar de Persant Snoepweg. Nog voor de nieuwe concessie van start is gegaan is er in 
de raad van 17 december een "motie vreemd aan de orde van de dag" aangenomen, 
die vraagt de oude route van buslijn 182 weer terug te brengen. 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071)545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



In overleg met Arriva, de provincie en de gemeente is besloten dat buslijn 182 vanaf 
zondag 17 maart 2013 weer over de Hoogmadeseweg zal rijden. Hiermee is uitvoering 
gegeven aan de motie. 

• Q-liner 365 
Verlies aantal haltes 
Q-liner 365 is een doorgaande verbinding van Zoetermeer naar Schiphol. Deze bus 
rijdt 6x per uur tussen Leiden en Leiderdorp op werkdagen in de spits en doet alleen 
de haltes Rietschans en Statendaalder aan op het Engelendaal en daarnaast het 
Rijnland Ziekenhuis. 
De gemeente wenst dat Arriva alle haltes (ook Dennenschans & Vronkenlaan) op het 
Engelendaal aandoet met haar Q-liner 365. 
De reactie vanuit Arriva is dat deze snellijn ook een snellijn blijft en daarom niet alle 
haltes kan aan doen. Wanneer de uitvoering van de nieuwe verkeersregelinstallaties 
(VRI's) gereed is, zal de doorstroming ook sneller zijn waardoor Arriva extra tijdswinst 
heeft op het Engelendaal. Deze extra tijd kan benut worden voor extra halteringen. 
Hier wordt nog over gesproken met Arriva. 

Ritprijs 
Doordat de Q-liner nog niet optimaal rendeert, is het hogere tarief hier niet op zijn 
plaats. Deze gehoorde klacht is ook bekend in Kaag en Braasem waar lijn 365 
doorheen rijdt. 
De wens van beide gemeenten is dan ook dat het reguliere bustarief betaald dient te 
worden voor de Q-liner totdat er een significante verbetering heeft plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de dienstregeling 2014 busconcessie Zuid-
Holland Noord d.d. 5 maart 2013 heeft Arriva besloten over te gaan tot een 
compensatieregeling voor het concessiegebied Zuid-Holland Noord. Met 
terugwerkende kracht vanaf 9 december 2012 kan de reiziger via de website van 
Arriva (www.arriva.nl/compensatie) inzien of hij/zij in aanmerking komt voor deze 
compensatie. 
De compensatieregeling is zo geregeld dat alle reizigers die 50% of meer van de 
maandelijks gereisde afstand bij Arriva in Zuid-Holland reizen en 25% of meer betalen 
dan in 2012, ten opzichte van een vergelijkbaar sterabonnement, recht hebben op 
compensatie. 

In de bijeenkomst van 5 maart is door Arriva tevens aangegeven dat zij uiterlijk 22 maart jl. de 
Leiderdorpse wensen/meldingen middels een brief/e-mail wilden ontvangen voor de concept 
dienstregeling 2014. 
In de brief naar Arriva is duidelijk gesteld dat er vanuit Leiderdorp nog aanvullende wensen 
kunnen komen naar aanleiding van de raadsvergadering in mei en dat wij ons het recht 
voorbehouden om mogelijk nog aanpassingen door te geven na 22 maart 2013. 

De uiteindelijke dienstregeling voor 2014 zal rond 1 oktober 2013 gereed zijn. Deze wordt dan 
door de stuurgroep besproken. In de stuurgroep hebben naast de gedeputeerde ook de 
portefeuillehouders van Midden Holland en Holland Rijnland zitting. 



Abri's (bushokjes) 
Naast de klachten over de concessie zijn er de laatste maanden ook klachten binnen 
gekomen over het ontbreken van abri's1. In Leiderdorp zijn nog enkele instaphaltes niet 
voorzien van een abri. Met name halte Statendaalder (aan het Engelendaal) en halte Rijnland 
Ziekenhuis nabij de rotonde zijn haltes die vaak worden genoemd waar het wenselijk is om 
een abri te plaatsen. Het gaat hier om respectievelijk zeven en vier klachten. 

Op basis van in- en uitstapcijfers, meldingen/klachten en de inventarisatie van de ontbrekende 
abri's wordt bekeken of het mogelijk is om op verschillende locaties een abri te laten plaatsen. 
Deze inventarisatie zal intern worden uitgevoerd. Halverwege 2013 is de uitkomst hiervan 
bekend. 

Wens Voorschoten 
De benoemde punten op de vorige bladzijdes, zijn gerelateerd aan klachten en/of meldingen 
die zijn binnengekomen bij de gemeente. 
In de bijeenkomst voor de conceptdienstregeling 2014 is door de gemeente Voorschoten de 
wens neergelegd om de verbinding vanuit Voorschoten naar het Rijnland Ziekenhuis te 
herstellen. De gemeente Voorschoten zal dit schriftelijk melden aan Arriva. 
Als Arriva van plan is om daadwerkelijk deze extra lijn te faciliteren of bestaande lijnen zal 
wijzigen, informeren wij u hierover. 

Conclusie 
Nu de nieuwe dienstregeling vier maanden operationeel is, kan de tussentijdse balans worden 
opgemaakt. De ons bekende klachten en meldingen over het openbaar vervoer worden 
opgepakt en zo goed mogelijk verholpen. Wij zijn tevreden over de gang van zaken zoals tot 
dusver, maar blijven de veranderingen in het openbaar vervoer monitoren. 

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige 
situatie van het openbaar vervoer in Leiderdorp. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met Lars Nederlof, beschikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.00 
uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-46809350. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

1 De abri's zijn in beheer van CBS Outdoor. Als de gemeente een abri wil plaatsen, zal dit altijd in 
overleg gaan met CBS Outdoor. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft TransTec opdracht gegeven voor het 

verrichten van een OV-verkenningen voor de corridor Leiden – Leiderdorp. De OV-

verkenningen heeft tot doel inzicht te krijgen in de vervoerpotentie van de 

betreffende verbinding en de mogelijkheden (en kosten) om de OV-verbinding te 

verbeteren.  

Deze verbinding maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma OV, maar wordt 

(nog) niet actief door de provincie Zuid-Holland opgepakt als onderdeel van het 

HOV-net Zuid-Holland Noord. Als de (toekomstige) vervoerwaarde en de kosten 

voor verbeteringen met elkaar in evenwicht zijn zal Holland Rijnland bij de 

betreffende stakeholders aandringen op snelle verbetering van de OV-kwaliteit op 

de betreffende verbinding. Daarvoor is deze verkenningen, als onderbouwing, van 

cruciaal belang. 

 

De voor u liggende rapportage is een coproductie van TransTec en Grontmij. Door 

de expertises van beide bureaus samen te voegen hebben wij optimaal in kunnen 

spelen op de vraagstelling van de opdrachtgever.  

1.2 Huidige situatie 

Het vervoer over de OV-corridor Leiden – Leiderdorp via de Zijlbrug werd tot 8 

december 2012 verzorgd door Connexxion. In de laatste jaren van de oude 

concessie reden de lijnen 39 en 48 samen in een kwartierdienst van Leiderdorp 

Ziekenhuis naar Leiden Centraal en van daaraf verder via de Breestraat naar 

Voorschoten en Den Haag. De route van deze lijnen liep via de Voorhoflaan, 

Engelendaal en Willem de Zwijgerlaan. Daarnaast reed lijn 256 ieder half uur vanaf 

Schiphol via Roelofarendsveen en Leiderdorp naar Leiden Centraal. De bussen van 

lijn 256 reden in Leiderdorp en Leiden via de huidige route van lijn 365.  

 

 
 

Figuur 1, Routes lijnen 39/48 en 256 voor 8 december 2012 
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Vanaf 8 december 2012 verzorgt Arriva lijn 365 deze verbinding. Lijn 365 start te 

Schiphol en rijdt via Roelofarendsveen naar Leiderdorp Ziekenhuis. Vanaf daar 

wordt via de snelste route via Engelendaal en Willem de Zwijgerlaan naar Leiden 

Centraal gereden. Lijn 365 rijdt vervolgens via de Breestraat en Lammenschans 

naar Zoetermeer.  

 

 
 

Figuur 2, Route lijn 365 vanaf 8 december 2012 

 

De frequentie van de bussen is op werkdagen overdag tussen Schiphol en 

Leiderdorp 2 keer per uur, tussen Leiderdorp en Leiden Centraal 6 keer per uur en 

tussen Leiden Centraal en Zoetermeer 6 tot 12 keer per uur. Op zaterdag rijdt lijn 

365 tussen Schiphol en Leiderdorp 1 keer per uur en op het traject Leiderdorp – 

Leiden Centraal – Zoetermeer 4 keer per uur. ’s Avonds en op zondag rijdt lijn 365 

tussen Schiphol en Leiderdorp 1 keer per uur en op het traject Leiderdorp – Leiden 

Centraal – Zoetermeer 2 keer per uur (later op de avond 1 keer per uur).  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten belicht. In hoofdstuk 3 wordt het 

onderzoeksmateriaal beknopt gepresenteerd en in de hoofdstukken 4 beschrijven 

we de (knelpunten van) de weginfrastructuur en in hoofdstuk 5 de haltes. In 

hoofdstuk 6 worden de varianten beschreven en doorgerekend. In hoofdstuk 7 

wordt gekeken naar de vervoerpotentie van deze OV-as. De eindconclusie en 

aanbevelingen treft u in hoofdstuk 8.   
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2. Uitgangspunten 

2.1 Onderzoek gegevens vervoerwaarde 

Omdat er over 2013 nog maar beperkt gegevens beschikbaar zijn is voor het 

bepalen van de huidige vervoervraag gebruik gemaakt van een drietal bronnen: 

- Chipkaart gegevens van Arriva-lijn 365 januari t/m maart 2013. 

- De NVS-tellingen van Connexxion-lijn 39, 48 en 256 van november 2012. 

- TransTec enquête van februari 2013, aangevuld met een telling in april 2013. 

 

Elk van de drie bronnen geeft een onvolledig beeld. Immers: 

- De Chipkaart gegevens van Arriva geven een beeld van het eerste volledige 

kwartaal dat de nieuwe dienstregeling wordt uitgevoerd. De cijfers geven de 

aantallen in- en uit-stappers per halte en een beeld van de verplaatsingen. Wel 

is het zo dat niet iedereen met een chipkaart reist. Op basis van de aanvullende 

telling van april 2013 zijn de aantallen met 8% opgehoogd. 

- De NVS-telling heeft plaatsgevonden in november 2012 op lijn 39 en 48 van 

Connexxion. Daarna is de route en dienstregeling gewijzigd. Bovendien geeft de 

NVS-telling een beeld van de bezetting op het drukste punt (in dit geval ter 

hoogte van het Schuttersveld) maar geen beeld van alle verplaatsingen. 

- De enquête van TransTec geeft een beeld van de verplaatsingen, motieven en 

reizigerskenmerken, maar betreft een beperkte steekproef waarbij een beperkt 

deel (ongeveer 12% van de dagelijkse reizigers) geënquêteerd is.  

 

Uit deze drie bronnen gezamenlijk is de huidige vervoervraag gedestilleerd. Het 

betreft de vervoervraag op een gemiddelde werkdag bij start van de nieuwe 

dienstregeling. Omdat de verbeteringen, waaronder de hogere frequentie, dan nog 

maar net zijn ingegaan is het komende jaar een autonome vervoergroei te 

verwachten. Deze autonome vervoergroei is op 15%1 gesteld. Het resultaat is een 

geprognosticeerde HB-matrix (weergegeven in bijlage 1) voor eind 2013, welke als 

‘0 situatie’ gehanteerd wordt.  

2.2 Onderzoek gegevens rijtijden 

Van een beperkt aantal ritten is in februari de rijtijd gemeten. Hiervoor werd 

gebruik gemaakt van meetapparatuur van Datacount waarbij iedere seconde de 

positie van het voertuig bepaald wordt. Op basis van deze gegevens is de 

gemiddelde rijtijd en het 80%-percentiel berekend.  

2.3 De varianten 

Er worden twee basis-varianten onderscheiden. Allereerst de huidige route via 

Engelendaal en Willem de Zwijgerlaan en als tweede een route via de Langegracht. 

Beide basisvarianten worden geanalyseerd. Vervolgens worden van beide 

basisvarianten twee subvarianten beschouwd: 

a. Wel/niet doorrijden naar Schiphol 

b. Wel/niet doorrijden naar Zoetermeer  

                                                                            

1 Expert Guess is 10% tot 15%, waarbij het maximum gehanteerd wordt.  
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2.4 De methodiek om de rijtijden te bepalen 

Voor beide varianten wordt een ‘optimale’ dienstregelingtijd vastgesteld. Deze 

dienstregelingtijd is gebaseerd op:  

- Profielkenmerken van de gekozen route 

- Het PvE Rnet 

- Het aantal haltes 

- De huidige rijtijden 

- De gepresenteerde maatregelen om de doorstroming te verbeteren. 

 

De rijtijdstudie richt zich op het traject Leiderdorp Ziekenhuis – Leiden 

Schuttersveld / Schipholweg. Omdat er zijn diverse plannen in voorbereiding zijn 

voor de plaats van het busstation en de routering van de buslijnen rond het station, 

wordt het traject Schuttersveld – Stationsplein buiten beschouwing gelaten.   

2.5 De methodiek om de vervoerwaarde te bepalen 

Om de vervoerwaarde te bepalen wordt een model gehanteerd waarmee het 

aantal openbaar vervoerreizigers op basis van de reistijd, het aantal overstappen 

en de frequentie berekend wordt (Factor van Van Ommeren, van der Hoorn en Van 

Oostrom, 19902).  

 

De reizigers die direct of indirect te maken hebben met een veranderd ov-netwerk 

door de routering van lijn 365 zijn onderverdeeld in 21 ‘vervoerstromen’. Voor het 

eerste kwartaal van 2013 is van deze vervoerstromen het volume (reizigers per 

dag) bepaald. Omdat in de nieuwe dienstregeling toen nog maar net van kracht 

was, zal het aantal reizigers het komende jaar nog toenemen. We gaan uit van een 

autonome vervoergroei van 15% aan het eind van 2013.  

  

Vervolgens wordt van beide varianten per vervoerstroom berekend of, en in welke 

mate, het aantal reizigers veranderd. Voor iedere variant berekenen we vervolgens 

een prognose van de mutatie in vervoerwaarde door de mutaties per vervoerstroom 

bij elkaar op te tellen.  

                                                                            
2 Aandeel OV = exp (-0,54 * Vf2 – 0,20 * NO – 1,50/F + 0,20) + 0,01 

 NO = aantal overstappen  
F = frequentie (voertuigen/uur) 

 
Vf = Verplaatsingstijdfactor (verhouding reistijd ov / reistijd auto)   

De Vf factor heeft de reistijd ov in zich. Als je auto ‘vastzet’ kun je het ov-gebruik berekenen. 
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3. Onderzoek gegevens 

Stand van zaken eerste kwartaal 2013 

 

Kengetallen lijn 365 Leiderdorp – Leiden Centraal 

Aantal busreizigers op een gemiddelde werkdag:  1910 op dit traject 

Bezetting drukste punt:     1710 in twee richtingen  

Dienstregelingtijd3:     16,0 minuten 

Gemiddelde gemeten rijtijd:    13,8 minuten 

80%-percentiel gemeten rijtijd4:    15,5 minuten 

Spreiding van de rijtijden    1,8 minuten 

Gemiddelde gemeten snelheid:    22,4 km/h 

Rijtijd bij gemiddeld 30 km/h    10,3 minuten 

 

De gegevens van de aantallen busreizigers zijn gebaseerd op de chipkaartgegevens 

van het eerste kwartaal van 2013 en de telling van april 2013. De prognose voor 

eind 2013 ligt 15% hoger. Bijlage 1 bevat een gedetailleerd overzicht van de 

geprognosticeerde reizigersstromen eind 2013. 

 

De rijtijdgegevens zijn afkomstig uit de dienstregeling van Arriva en de rijtijdmeting 

van februari 2013. Voor de gegevens van de rijtijdmeting zie ook de kaart met 

trajectsnelheden van bijlage 2.  

 

                                                                            

3 De gepresenteerde tijden betreffen het traject Leiderdorp Ziekenhuis – Leiden 
Schuttersveld / Schipholweg. De dienstregelingtijd Leiderdorp Ziekenhuis – Leiden NS is 
18 minuten. De rijtijd Schuttersveld – Station NS wordt op 2 minuten geschat. 

4 Het 80%-percentiel is een waarde die vaak gebruikt wordt om de dienstregelingtijden 

te bepalen. Als de dienstregeling gebaseerd is op het 80%-percentiel dan zal maximaal 
20% van de ritten te laat op het eindpunt arriveren. 

 



 
 

 

 

 

 

Verkenning OV-as / 7 
Leiden – Leiderdorp  Juni 2013 
E I N D - C O N C E P T 
 

 

Reizigerskenmerken lijn 365 

Ongeveer de helft van de reizigers is ouder dan 20 en jonger dan 40 jaar 

Ruim 40% van de reizigers heeft een zakelijk motief (woon-werk verkeer en 

zakelijk) en bijna 40% van de reizigers heeft ‘onderwijs-studie’ als motief.  

Ongeveer 75% van de reizigers op dit traject van lijn 365 reist van/naar Leiden NS. 

Ongeveer de helft van de reizigers per week reist vier keer of vaker met lijn 365 

Bijna 60% van de reizigers heeft ‘lopen’ als voor-/na-transport. 

Ongeveer 30% van de reizigers stapt over op/van bus of trein. 

Van de in/uitstappers op Leiden NS is het voor-/natransport: 

 45% trein, waarvan bijna de helft van/naar Den Haag 

 25% andere buslijnen  

 25% lopen 

 5% overig 

De reizigerskenmerken zijn gebaseerd op der enquête van februari 2013. Een 

gedetailleerd overzicht van de enquêteresultaten is opgenomen als bijlage 3. 

 

Analyse lijn 365 

De rijtijdmeting geeft aan dat de dienstregelingtijd goed vrijwel gelijk is aan het 

berekende 80% percentiel. De spreiding in de rijtijden is relatief beperkt, hetgeen 

aangeeft dat de stiptheid goed is. Daarbij moet worden opgemerkt dat de meting in 

januari heeft plaatsgevonden. In die maand zal het aantal brugopeningen beperkt 

geweest zijn. De provincie Zuid-Holland geeft aan dat het aantal brugopeningen 

van de Zijlbrug per dag varieert van xx in de winter tot xx in de zomer. 

  

De gemeten gemiddelde snelheid is, gelet het beperkte aantal halten en de 

infrastructuur laag.  

 

Het aandeel zakelijk vervoer (woon-werk en zakelijk motief) is relatief hoog, wat 

bevestigd wordt door het grote aandeel 20-40 jarigen.  
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4. Weginfrastructuur 

Voor de huidige route zijn de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd en is er 

gekeken of er maatregelen mogelijk zijn die de doorstroming verbeteren.  

 

Voor deze busverbinding is 

de route via de Willem de 

Schipholweg - Zwijgerlaan - 

Engelendaal onderzocht, 

vanaf de aansluiting op het 

Schuttersveld in Leiden tot 

aan de rotonde in de 

Persant Snoepweg bij het 

Rijnland Ziekenhuis in 

Leiderdorp. 

 

De route is in het overzicht-

kaartje aangegeven. 

                Figuur 3, Onderzoekstraject van lijn 365 

4.1 Analyse knelpunten 

Op de te onderzoeken route is een onderzoek uitgevoerd naar de rijtijden van de 

bus. Uit dit onderzoek komen knelpunten naar voren waar de bus niet zijn beoogde 

rijsnelheid haalt. De knelpuntenanalyse richt zich op de locaties waar de snelheid 

van de bus lager is dan 21 km/h. Hierbij moet worden opgemerkt dat kruispunten 

waar de bussen rechtsaf of linksaf slaan en de rotondes alleen als knelpunt zijn 

aangemerkt als de bus ruim voor het kruispunt of de rotonde wordt geconfronteerd 

met een lagere passeersnelheid als gevolg van een (lange) rij wachtende auto's. 

 

De belangrijkste knelpunten zijn: 

1. aansluiting Schuttersveld - Dellaertweg;  

2. aansluiting Dellaertweg - Schipholweg; 

3. aansluiting Schipholweg - Willem de Zwijgerlaan; 

4. kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Pasteurstraat - Gooimeerlaan; 

5. kruispunt Willem de Zwijgerlaan - IJsselmeerlaan / Sumatrastraat; 

6. de Zijlbrug; 

7. aansluiting Oude Spoorbaan - Engelendaal; 

8. kruispunt Engelendaal - Rietschans; 

9. kruispunt Engelendaal - Buitenhoflaan; 

10. kruispunt Engelendaal - Vonkenlaan / Heinsiuslaan; 

11. kruispunt Engelendaal - Merelstraat / Gallaslaan; 

12. aansluiting Engelendaal - Persant Snoepweg; 

13. rotonde Persant Snoepweg - Voorhoflaan. 
 

In het overzichtskaartje op de volgende pagina zijn de locaties van de knelpunten 

aangegeven. In bijlage 4 is een nadere toelichting op de analyse van de knelpunten 

opgenomen. 
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Figuur 4, Overzicht knelpunten 

4.2 Oplossingsmogelijkheden 

Een groot deel van de route in Leiden (Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan) is 

heringericht en voorzien van verkeerslichtenregelingen met prioriteitsregelingen 

voor de bussen. Toch doen zich ook hier nog enkele knelpunten voor waar de 

afwikkeling van de bussen door kleinschalige ingrepen kan worden verbeterd. Op de 

knelpunten 3, 4 en 5 kan met aanpassingen in de verkeerslichtenregeling en aan de 

markering de afwikkeling van de bus worden verbeterd.  

 

Knelpunt 6, de Zijlbrug, vormt een specifiek punt. De vertragingen die de bussen 

hier oplopen als gevolg van de brugopeningen, zijn alleen te beperken door 

busstroken aan te leggen waardoor de bussen vooraan in de rij staan als de brug 

weer dicht is. Dit vergt aanzienlijke investeringen. Voorgesteld wordt om te 

onderzoeken of op korte termijn de extra strook voor het uitvoegen naar het 

benzinestation kan worden gebruikt als korte busstrook (richting Leiderdorp), zodat 

bij file, de bus na de kruising kan invoegen. 

Tevens wordt voorgesteld om de brugopeningen af te stemmen op de 

dienstregeling. Dat is bij deze hoge frequenties niet eenvoudig, maar wel mogelijk. 

Daarvoor is het nodig dat de dienstregeling zodanig wordt opgesteld dat de bussen 

elkaar (ongeveer) op de brug passeren. Na passage van de tweede bus is er dan 

ongeveer 10 minuten de tijd om de brug te openen en te sluiten. Door middel van 

KAR kan de brugwachter een bericht ontvangen als de tweede bus voorbij is.5 

 

De belangrijkste knelpunten voor de verkeersafwikkeling komen naar voren op de 

kruispunten op de Engelendaal (knelpunten 7 t/m 12). Bij de aansluiting Oude 

Spoorbaan - Engelendaal (knelpunt 7) en het kruispunt Persant Snoepweg - 

Engelendaal (knelpunt 12) kan de afwikkeling van de bussen worden verbeterd 

door de aanleg van een extra opstelstrook of busstrook. De bussen kunnen dan 

beter profiteren van de prioriteitsregeling. 

 

                                                                            

5 Met deze procedure zijn bij de Langerbrug in Haarlem em de passage van de Zuidtangent goede 

ervaringen opgedaan. Navragen of het nog (naar tevredenheid) functioneert 
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Op de kruispunten in de Engelendaal (knelpunten 8 t/m 11) wordt de vertraging 

vooral veroorzaakt door de verouderde verkeerslichtenregelingen. De gemeente 

Leiderdorp heeft het voornemen om de verkeerslichtenregelingen te vervangen. 

Waar mogelijk worden ook de kruisingsvlakken verkleind. De nieuwe regelingen 

worden voorzien van een prioriteitsregeling voor de bussen (KAR). 

Specifiek voor de afwikkeling van de bussen wordt voorgesteld de bussen via de 

rechtsafstroken af te wikkelen en de huidige korte invoegstroken voorbij het 

kruisingsvlak te gebruiken als busstrook / verlenging van de bushalte. De bussen 

kunnen dan maximaal profiteren van de prioriteitsregeling.  

    

 

Het laatste knelpunt betreft de rotonde Persant Snoepweg - Voorhoflaan (knelpunt 

13) bij het Rijnland Ziekenhuis. Deze enkelstrooksrotonde wordt in de spitsuren 

relatief zwaar belast, waardoor de bussen geconftronteerd worden met extra 

vertraging (ook de bus moet voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde en 

de fietsers en voetgangers die net voor de rotonde oversteken). 

Nader onderzoek moet uitwijzen of een vervanging van de rotonde door een 

kruispunt met verkeerslichten (en prioriteitsregeling voor de bus) wenselijk is. 

Voor de korte termijn wordt voorgesteld de bushalten aan te passen zodat de 

bussen zo min mogelijke vertaging oplopen en de loopafstanden voor de 

buspassagiers zo kort mogelijk worden. 

4.3 Conclusies 

Het lijkt mogelijk om met relatief beperkte middelen (ongeveer € 600.000,-) op de 

huidige route een versnelling van ruim 3 minuten te realiseren. Een apart 

aandachtspunt is de Zijlbrug. Als het aantal brugopeningen beperkt is zullen de 

vertragingen nauwelijks invloed hebben op de gemiddelde snelheid. Er worden 

enkele kleine maatregelen voorgesteld om de vertragingen te beperken.  
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5. Haltes 

Het betreffende traject kent 5 haltes. Hieronder een overzicht van deze haltes 

inclusief het aandeel reizigers (gemiddelde werkdag) dat bij deze haltes in- en 

uitstapt. 

- Leiderdorp Ziekenhuis  17% 300 in- en uitstappers 

- Leiderdorp Statendaalder  16% 290 in- en uitstappers 

- Leiderdorp Rietschans  41% 730 in- en uitstappers 

- Leiden Sumatrastraat  16% 290 in- en uitstappers 

- Leiden Groenoord     9% 170 in- en uitstappers 

 

Het aantal in- en uitstappers en doorgaande reizigers bij station Leiden bedraagt: 

- Van/naar richting Leiderdorp 28% 1640 in- en uitstappers   

- Van/naar richting Zoetermeer 67% 3930 in- en uitstappers 

- Doorgaande reizigers    6%   330 doorgaande reizigers 

 

 

Leiderdorp Ziekenhuis 

Deze halte heeft naast de ontsluitingsfunctie voor het ziekenhuis ook een 

belangrijke functie voor de ontsluiting van het oostelijke deel van de wijk 

Binnenhof. De halte Leiderdorp Ziekenhuis bestaat uit drie delen: 

- Het busstationnetje nabij de hoofdingang van het ziekenhuis 

- De halte richting Schiphol ten noorden van de rotonde 

- De halte richting Leiden Centraal aan de zuidzijde van de rotonde. 

Alle drie de locaties zijn voorzien van een abri. Er zijn geen faciliteiten voor 

busreizigers om hun fiets te stallen, maar de vraag daarnaar zal ook niet erg groot 

zijn. Het grootste deel van de woonbebouwing ligt binnen een straal van 500 meter 

van de halte. 

 

Het busstation wordt alleen aangedaan door de ritten die hun eind- en beginhalte 

bij het ziekenhuis hebben. De halte richting Schiphol wordt alleen aangedaan door 

de ritten die door naar Schiphol rijden en de halte aan de zuidkant van de rotonde 

wordt door alle ritten richting Leiden aangedaan. Hoewel op het eerste gezicht deze 

oplossing niet optimaal lijkt is deze toch goed werkbaar. Instappers richting Leiden 

Centraal kunnen het beste gebruik maken van de halte aan de Persant Snoepweg. 

Daar stoppen alle bussen richting Leiden. Instappers richting Roelofarendsveen en 

Schiphol stappen aan de halte op de Persant Snoepweg aan de noordzijde van de 

rotonde in. En uitstappers stappen, afhankelijk van de rit die ze hebben, op het 

ziekenhuisterrein of op de Persant Snoepweg uit. 

 

Afgeraden wordt om alle ritten via het busstation van het ziekenhuis te laten rijden. 

De extra rijtijd voor de ritten van/naar Schiphol is aanzienlijk en er is eigenlijk 

alleen sprake van een verbetering voor de reizigers die vanuit noordelijke richting 

van/naar het ziekenhuis reizen. De kosten van het omrijden (zowel financieel als 

wat betreft tijdverlies voor de doorgaande reizigers) staan niet in verhouding tot de 

baten (van de kortere loopafstanden). 

 

Voorstel 

Zeker als besloten wordt de rotonde om te bouwen tot een met verkeerslichten 

geregelde kruising, maar ook als de rotonde blijft bestaan (zie ook hoofdstuk 4) is 

het aan te bevelen om de haltes in beide richtingen ten zuiden van de kruising 

situeren. In dat geval stoppen alle ritten op de Persant Snoepweg. De loopafstand 

voor uitstappende reizigers vanuit de richting Leiden met een bestemming ten 
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oosten van de Persant Snoepweg wordt verkort en de extra looptijd voor reizigers 

die van/naar deze halte fietsen wordt beperkt6. Eventueel kan er een bruggetje 

naar de hoofdingang van het ziekenhuis aangelegd worden om de loopafstanden 

voor bezoekers van het ziekenhuis verder te beperken. Naar verwachting zal 

verbeteren van de haltelokaties leiden tot een reizigersgroei van 20 reizigers.  

 

 

Leiderdorp Statendaalder 

Deze halte ligt tussen de haltes 

Ziekenhuis en Rietschans in. Bovendien is 

dit de halte die het winkelcentrum 

Winkelhof ontsluit. De locatie van de halte 

is verre van ideaal. 

 

In de richting Leiden Centraal ligt de halte 

te ver van het winkelcentrum. Bovendien 

ligt de halte een beetje verscholen. De 

halte heeft geen abri, wat bij 150 

instappers opmerkelijk is, en er zijn geen 

fietsvoorzieningen. De situering en 

outillage van de halte richting Schiphol is 

beter, maar ook niet ideaal. De afstand 

tot het kruisingsvlak is groot, waardoor de 

loopafstanden langer zijn dan 

noodzakelijk. In ieder geval is de zeer 

ruime opzet van deze (en andere) 

kruisingen opmerkelijk. Bij een compacter kruispunt kunnen ook de 

ontruimingstijden verminderen, waardoor de verkeersafwikkeling vlotter kan 

verlopen, wat ook de bus ten goed komt. 

 

 

Figuur 5 en 6, Geen abri en fietsenstalling bij de halte richting Leiden Station. Halte 

richting Ziekenhuis ver van het winkelcentrum 

                                                                            

6 Voor reizigers die van/naar de halte fietsen is het van belang dat de halte in heen- en terugrichting 

niet te ver van elkaar liggen. Als dat wel het geval is moet de reiziger na het uitstappen eerst weer 

een stukje lopen om zijn fiets te bereiken. In dit geval is dat voor een reiziger die op de Persant 

Snoepweg is ingestapt (en daar zijn/haar fiets heeft gestald) en op het ziekenhuisterrein uitstapt 

ongeveer 200 meter extra. 
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Voorstel 

Verplaatsing van de halte richting Leiden Centraal tot vlak na de inrit naar de 

parkeergarage en plaatsing van voldoende wachtruimte. Doordat de bebouwing 

daar naar voren spring is de beschikbare ruimte beperkt. Wellicht is een 

versmalling van de middenberm noodzakelijk. In dat geval zou de bushalte over 

kunnen gaan in de uitvoegstrook voor de benzinepomp.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat er een beperkte stallings-gelegenheid voor fietsen 

wordt gecreëerd, maar dat kan ook in combinatie met fietsenstalling voor het 

winkelcentrum. 

 

Als besloten wordt om de kruising te reconstrueren kunnen de voet- en fietspaden 

verschoven worden. De halte kan dan direct richting Ziekenhuis direct achter de 

kruising gesitueerd worden. Ter plaatse is, zeker als het fiets- en voetpad 

rechtgetrokken is, voldoende ruimte voor een (overdekte) fietsenstalling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7, Voorstel 

verplaatsing halte richting 

Leiden Station in  

Noord-westelijke richting 

en situering halte richting 

ziekenhuis direct na de 

kruising.  

 

Door deze aanpassingen wordt de halte Statendaalder sterk verbeterd: 

- De halte komt centraler ten opzichte van de woonbebouwing te liggen; 

- De loopafstanden worden korter; 

- Het winkelcentrum wordt beter bereikbaar; 

- De voorzieningen (abri, fietsenstalling) worden beter. 

Naar verwachting zal dit leiden tot een reizigersgroei van 70 reizigers.  

 

 

Leiderdorp Rietschans 

Met 730 dagelijkse in/ en uitstappers is dit de drukste halte op dit traject. 

Waarschijnlijk is dit zelfs één van de drukste bushaltes in de agglomeratie Leiden.  

In beide richtingen ligt de halte voorbij de kruising. Ook hier valt het grote 

ruimtebeslag, met alle nadelige gevolgen van dien, op.  

 

In de richting Leiden Centraal is de afstand tot de kruising nog redelijk. In de 

richting Schiphol is de afstand te groot. In beide richtingen beschikt de halte over 

een abri, waarbij de capaciteit van de abri richting Leiden Centraal op sommige 

momenten te klein zal zijn. De capaciteit van de fietsenstalling is in ieder geval te 

klein. De voorzieningen blijven achter bij het gebruik. 
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Voorstel 

Als besloten wordt om de 

kruising te reconstrueren 

kunnen de voet- en 

fietspaden verschoven 

worden. De halte kan dan 

direct achter de kruising 

gesitueerd worden. Maar ook 

als er niet gereconstrueerd 

wordt kan de ligging van de 

halte worden verbeterd. De 

abri richting Leiden Centraal 

moet minimaal verdubbeld 

worden en er zal een 

(overdekte) fietsenstalling 

moeten komen.  Figuur 8, De abri en fietsenstalling van de halte 

           Rietschoot hebben te weinig capaciteit. 

 

Door deze aanpassingen wordt de halte Rietschans verbeterd: 

- De loopafstanden worden korter; 

- De voorzieningen (abri, fietsenstalling) worden beter. 

Naar verwachting zal dit leiden tot een reizigersgroei van 50 reizigers.  

 

 

Leiden Sumatrastraat 

De halte Sumatrastraat ligt in beide richtingen aan de westzijde van de kruising. 

Dat heeft vooral te maken met de geringe ruimte aan de oostzijde, vooral door de 

aanwezigheid van twee benzinestations. De haltes liggen vrij dicht bij de kruising, 

hebben beide een abri en er lijkt geen probleem wat betreft het stallen van fietsen. 

  

Verkeerstechnisch zou een halte richting Leiderdorp voorbij de kruising de voorkeur 

hebben. De huidige oplossing leidt tot extra verliestijden. Er is echter, door de 

aanwezigheid van het benzinestation, geen ruimte voor een halte na de kruising. 

Voor het overige wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en bijlage 4. 

 

Er zijn geen maatregelen mogelijk die leiden tot een verdere reizigersgroei.  

 

 

Leiden Groenoord 

De haltes Leiden Groenoord zijn recent aangelegd en liggen beide ten westen van 

de Gooimeerlaan. Daardoor worden kunnen deze haltes ook door lijn 3/4 worden 

aangedaan. Reizigers van en naar de Merenwijk kunnen hier eenvoudig 

overstappen. De halte in de richting Leiderdorp ligt vlak voor de kruising met de 

Gooimeerlan en redelijk gunstig ten opzichte van de voetgangers oversteekplaats.  

De halte richting Leiden Station ligt minder gunstig. De halte is verder van de 

kruising met de Gooimeerlaan verwijderd, ligt ver van een oversteekplaats en niet 

nabij de tegenhalte. Een verschuiving in oostelijke richting lijkt mogelijk, al is niet 

te overzien of dit tot een slechtere doorstroming door de instelling van de 

verkeerslichten leidt. Wel komt de halte dan pal voor de ingang van het 

Belastinggebouw te liggen, waardoor bijvoorbeeld de fietsenstalling gecombineerd 

kan worden. In ieder geval nemen de loopafstanden voor vrijwel alle in- en 

uitstappers dan af. 

Naar verwachting zal dit leiden tot een beperkte reizigersgroei van 10 reizigers.  
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6. Varianten 

We onderzoeken twee varianten. De huidige route variant en de variant via de 

Langegracht. Van beide varianten wordt de vervoerwaarde berekend. Daarbij gaan 

we uit van een rijtijdversnelling op het huidige traject van 3 á 4 minuten. Een 

dergelijke versnelling lijkt haalbaar (zie hoofdstuk 4) en leidt tot een gemiddelde 

snelheid van ongeveer 30 km/h. Ook wordt uitgegaan van de verbetering van de 

(ligging van de) haltes, zoals voorgesteld in hoofdstuk 5.  

Figuur 9, twee varianten: In blauw is de variant via de Langegracht weergegeven. 

 

Voor de variant via de Langegracht wordt uitgegaan van dezelfde maatregelen op 

het traject Leiderdorp – Kooilaan. Voor het traject Kooilaan – Langegracht wordt 

uitgegaan van de huidige rijtijd (van lijn 56) en voor het traject Langegracht – 

Leiden Station van een exploitatiesnelheid van 25 km/h.      

Van beide varianten is, op basis van bovenstaande uitgangspunten, de 

vervoerwaarde berekend.  

6.1 Huidige route 

De versnelde route leidt tot een geprognotiseerde reizigerswinst van 20%. Naast de 

reizigersgroei door de versnelling zal het aantal reizigers ook toenemen door het 

imago van Rnet. Aan het imago-effect van HOV-lijnen wordt over het algemeen een 

reizigersgroei van 15% toegerekend7. Versnelling en imago samen leiden dan tot 

een reizigersgroei van 35%. Dat komt neer op een groei van het aantal reizigers op 

een gemiddelde werkdag van 2160 tot 2920. De bezetting op het drukste punt 

(Schuttersveld) neemt toe van 1970 tot 2650 reizigers. Ongeveer twee jaar nadat 

de maatregelen gerealiseerd zijn zal deze vervoergroei geëffectueerd zijn. 

Randvoorwaarde is, zeker om het imago-effect te bereiken, dat de maatregelen 

ondersteund worden door forse promotie- en marketing-acties. 

De vervoergroei kan nog verder toenemen als er naast de versnelling, imago en 

promotie ook andere maatregelen getroffen worden, zoals een betere afstemming 

tussen deze Rnet verbinding en het aanvullende lijnennet. In hoofdstuk 7 wordt 

hier nader op ingegaan. 

                                                                            

7 In sommige gevallen, zoals bij de Zuidantgent en bij sommige tramlijnen, bleek dit imago effect 

nog groter (tot 25%) te zijn.  
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6.2 Langegracht 

De route via de Langegracht is voor de reizigers met bestemming binnenstad een 

versnelling, maar voor de reizigers met bestemming Station betekent het een 

langere reistijd. Omdat deze laatste groep veel groter is is de reizigersgroei veel 

beperkter (4%) dan in de eerste variant. De bezetting op het drukste punt neemt 

toe van 1970 tot 2000 reizigers. We kunnen derhalve stellen dat de winst door de 

versnelling op het Leiderdorpse deel van de route teniet wordt gedaan doordat de 

route in Leiden langzamer wordt. Duidelijk is dat deze route niet aan de Rnet-

criteria kan voldoen. Zowel de snelheid als de vervoervraag is te laag. 

6.3 Knip bij Leiderdorp ziekenhuis 

Als lijn 365 op het traject Zoetermeer – Leiden Centraal – Leiderdorp geüpgraded 

wordt tot Rnet dan moet er over het traject Leiderdorp – Schiphol een beslissing 

genomen worden. Mogelijkheden zijn: 

1. Het traject Leiderdorp – Schiphol wordt ook Rnet, ook al wordt op dit 

traject niet volledig aan de Rnet productformule voldaan. Met name de 

frequentie-eis (6 keer per uur) zal niet waargemaakt kunnen worden. 

2. Het traject Leiderdorp / Schiphol wordt losgekoppeld van lijn 365. Dit 

traject wordt apart geëxploiteerd, waarbij er drie mogelijkheden zijn: 

a. De bussen vanuit Schiphol rijden via de huidige route door naar 

Leiden Centraal. Eventueel worden meer haltes (net als lijn 83) 

aangedaan. In feite gaat de oude lijn 256 weer rijden. Dit leidt tot 

een toename van de exploitatiekosten. 

b. Het noordelijke stuk van lijn 365 wordt bij het ziekenhuis 

gekoppeld aan lijn 1, waardoor de doorgaande verbinding blijft 

bestaan, zij het dat de reistijd naar het station en de binnenstad 

fors toeneemt. De reizigers zullen voor de verbinding met Leiden 

Station kiezen voor lijn 56 (die vrijwel even snel als lijn 365 is). 

Wellicht nemen de exploitatiekosten toe omdat het vervoer zich 

niet meer goed verdeeld over beide lijnen.  

c. De bussen van het noordelijke deel van lijn 365 eindigen bij 

Leiderdorp ziekenhuis, alwaar overgestapt moet worden. Omdat de 

exploitatiekosten van deze variant (vrijwel) gelijk zijn aan die van 

variant 2b terwijl het aantal reizigers vanwege de extra overstap 

lager zal zijn, wordt deze variant niet verder uitgewerkt. 

 

In variant 2a zal het aantal reizigers gelijk zijn aan variant 1. Het reizigersverlies 

door de iets langere reistijd vanwege de extra haltes wordt gecompenseerd door de 

extra reizigers die het stoppen op deze haltes oplevert. Belangrijkste verschil zijn 

de hogere exploitatiekosten van variant 2a. 

In variant 2b zal het aantal reizigers iets minder zijn dan in variant 1. Het aantal 

reizigers van lijn 365 zal op beide trajectdelen afnemen. Deze afname wordt 

grotendeels gecompenseerd door een vervoergroei op lijn 56. 

6.4 Knip op Leiden Centraal 

Als het trajectdeel Leiden Centraal – Leiderdorp Ziekenhuis geen Rnet wordt kan 

overwogen worden om Rnet lijn 365 niet verder dan Leiden Centraal te laten rijden. 

Voor beide varianten (huidige route en Langegracht) is bezien wat de consequenties 

zijn als lijn 365 op Station Leiden ‘geknipt’ wordt. Daarbij zijn we er vanuit gegaan 

dat de in Hoofdstuk 4 voorgestelde maatregelen op het traject Leiden Centraal – 

Leiderdorp Ziekenhuis wel worden uitgevoerd.  
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In de eerste variant (huidige route) betekent de knip voor 330 reizigers per dag een 

extra overstap en daardoor ook een langere reistijd. Ten opzichte van een 

doorgaande lijn zal het aantal reizigers dan ook minder toenemen (16% in plaats 

van 21%). Het verschil met een doorgaande exploitatie bedraagt ongeveer 130 

reizigers. Omdat lijn 365 lang en druk is, is een regelmatige dienstuitvoering  lastig 

te garanderen. Daarom is Arriva voornemens in december 2013 de lijn op het 

station te knippen. Tegenover het reizigersverlies door het vervallen van de 

doorgaande verbinding staat een beperkte reizigerswinst als de betrouwbaarheid 

verbetert.  

 

In de tweede variant (via de Langegracht) heeft een knip nauwelijks invloed op het 

aantal reizigers. Reizigers van/naar het centrum zullen op de Langegracht in en 

uitstappen en de overige reizigers (van/naar Lammenschans en verder) worden 

met dermate langere reistijden geconfronteerd dat zij anders gaan reizen 

(bijvoorbeeld met lijn 1/2 naar Lammenschans of overstappen op de Langegracht). 

Het nut van een doorkoppeling is bij een dergelijke variant voor de passagiers 

minimaal.   

6.5 Route via de Vronkenlaan 

In de oorspronkelijke plannen voor de Rnet verbinding Leiden Centraal – Leiderdorp 

wordt gesproken over een route via de Vronkenlaan en de ‘achterzijde’ van de 

Winkelhof (de route van de voormalige lijn 39/48). Een dergelijke route is echter 

niet HOV-waardig. De vereiste snelheid zal niet bereikt kunnen worden en de 

tragere route zal ook minder passagiers trekken. De loopafstanden tot de haltes op 

de Engelendaal zijn, zeker voor een HOV-lijn acceptabel. Vooral als de haltesituatie 

verbeterd wordt.  

6.6 Samenvatting 

In onderstaand overzicht is het aantal reizigers op het traject Leiden Centraal – 

Leiderdorp van lijn 365 per variant weergegeven. 

 

Aantal reizigers Huidige 

lijnvoering 

Knip te 

Leiderdorp 

Knip bij     

Leiden Centraal 

Huidige route 

najaar 2013 
2160   

Huidige route 

versneld en Rnet 
2920 2370 *) 

2500 / 2770 

**) 

Via Langegracht 

en geen Rnet 
2240 ***) 2240 

*) Het verbreken van de directe verbinding betekent voor lijn 365 op het traject 

Leiderdorp – Leiden Centraal 550 reizigers minder ten opzichte van de berekende 

prognose. Ongeveer 400 van deze 550 reizigers zullen in het geval van een knip 

voor lijn 56 in plaats van lijn 365 kiezen. De resterende 150 zijn een combinatie 

van reizigersverlies en het uitblijven van reizigersgroei. 

**) De 2500 reizigers zijn gebaseerd op de reistijdverkorting, maar niet met het 

imago-effect. Als het noordelijke deel ook Rnet wordt zijn 2770 reizigers te 

verwachten. 

***) Omdat de route via de Langegracht nimmer het Rnet niveau zal bereiken is 

het niet nodig om in dat geval de lijn te Leiderdorp te knippen. 



 
 

 

 

 

 

Verkenning OV-as / 18 
Leiden – Leiderdorp  Juni 2013 
E I N D - C O N C E P T 
 

 

7. Vervoerpotentie 

Naast de, op de huidige vervoercijfers en lijnvoering gebaseerde, vervoerwaarde 

berekening kijken we op macroniveau naar de vervoerwaarde van deze verbinding. 

Daarbij richten we ons op de zware vervoerstromen. 

7.1 Leiderdorp – Leiden 

Leiderdorp heeft 26.700 inwoners en wordt ontsloten door: 

- Lijn 365 (via de Zijlbrug) 

- Lijn 1/2 (via de Leiderdorpsebrug) 

- Lijn 5/6 (via de Spanjaardsbrug) 

- Lijn 56, 182 en 183  

 

Lijn 365 is een verbindende lijn die ongeveer de helft van het aantal reizigers 

van/naar Leiderdorp vervoert.  De lijnen 1, 2, 5 en 6 zijn ontsluitende lijnen 

waarmee ongeveer 1600 reizigers van/naar Leiderdorp reizen. De interlokale lijnen 

56, 182 en 183 hebben een beperkte functie (ongeveer 400 dagelijkse reizigers) 

voor Leiderdorp8. Van 2013 zijn voor deze lijnen nog geen vervoercijfers bekend. 

Voor de jaren 2006 t/m 2012 is, op basis van de NVS-tellingen van Connexxion, 

voor de drie corridors (Zijlbrug, Leiderdorpsebrug en Spanjaardsbrug) de 

vervoerwaarde berekend. 

 

Leiden C – Leiderdorp 2006 2008 2010 2012 

via Zijlbrug 2980 2560 2430 1990 

  100% 86% 82% 67% 

via Spanjaardsbrug 650 670 680 580 

  100% 103% 105% 89% 

via Leiderdorpsebrug 1190 1210 1090 1020 

  100% 102% 92% 86% 

TOTAAL 4820 4440 4200 3590 

  100% 92% 87% 74% 

Aantal reizigers per doorsnede op een gemiddelde werkdag in twee richtingen samen,  

op basis van NVS-tellingen. 

 

In 2006 reisden op een gemiddelde werkdag 4820 reizigers via deze drie vervoer-

assen van/naar Leiderdorp. In 2012 waren dat er nog maar 3590. De terugval deed 

zich op alle drie de assen voor, waarbij de route via de Zijlbrug (lijn 365) de 

sterkste vervoerdaling laat zien.  

Over deze ontwikkeling kan het volgende gezegd worden: 

1. De sterke vervoerdaling op de route via de Zijlbrug zal zeker verband houden 

met de verkeershinder (ook voor bussen) op deze route door de reconstructie 

van de Willem de Zwijgerlaan in de periode 2008/2009 met uitloop tot 2012. 

2. De vervoerdaling is ook zichtbaar op andere lijnen in de Leidse regio. Daarbij 

valt op dat de daling vooral zichtbaar is bij stedelijke verplaatsingen (ongeveer 

tot 10 km.). Verplaatsingen over langere afstanden zijn stabiel of tonen zelfs in 

lichte vervoergroei. 

                                                                            

8 Aantallen reizigers op basis van NVS-telling november 2012 
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3. De (beperkt beschikbare) gegevens over het fietsgebruik laten geen significante 

groei in deze periode zien. 

 

In 2006 was de vervoervraag van Leiderdorp 20 OV-reizigers per 100 inwoners9. In 

2012 is die vervoervraag gedaald tot 15 reizigers per 100 inwoners. De upgrading 

tot Rnet (inclusief versnelling) van lijn 365 laat een groei zien tot 17 OV-reizigers 

per 100 inwoners. 

Gelet de dichtheid van het netwerk en het vervoeraanbod lijkt een vervoervraag 

van 20 reizigers per 100 inwoners in Leiderdorp realistisch. Het zal echter niet 

eenvoudig zijn om het vervoerverlies van de afgelopen jaren terug te winnen.  

Voor een verdere vervoergroei zien wij naast de voorgestelde upgrading tot Rnet, 

inclusief de daarbij behorende versnelling, verbetering van de halte accommodatie 

en promotie-acties: 

 Marketingacties 

 Hogere frequentie 

 Duidelijkere positionering van de verbindende lijn 365 

 

Marketingacties zullen in een directe relatie met de ingevoerde verbeteringen 

uitgevoerd moeten worden. Opvallend is dat er relatief weinig aandacht besteed is 

aan de introductie van de nieuwe lijn 365. Hier is nog een inhaalslag mogelijk. 

Een hogere frequentie is sterk kostenverhogend en kan alleen in directe relatie met 

verdere reizigersgroei plaatsvinden.  

Wat betreft de positionering van lijn 365 valt op dat het voorzieningenniveau van 

Qliner 365 niet veel beter is dan van de ontsluitende lijnen 1, 2, 5 en 6. Op de twee 

andere assen rijdt overdag ieder kwartier een bus, terwijl lijn 365 dan iedere 10 

minuten rijdt. Dat is iets frequenter en de verbinding met Leiden Station is met lijn 

365 vele malen sneller, maar voor het overige zijn de drie verbindingen 

gelijkwaardig. De reistijden naar de binnenstad van Leiden ontlopen elkaar niet veel 

en de frequenties ’s avonds en in het weekend zijn gelijk. In de (zeer) late avond is 

de frequentie op de ontsluitende lijnen zelfs beter dan op lijn 365. Op het eerste 

gezicht wegen de voordelen van lijn 365 onvoldoende op tegen het hogere tarief 

van deze Qliner. Als lijn 365 beter gepositioneerd wordt zal er sprake zijn van een 

verschuiving van de vervoervraag van het onderliggend net naar lijn 365.  

7.2 Roelofarendsveen en Oude Wetering 

Roelofarendsveen en Oude Wetering hebben samen ongeveer 12.000 inwoners en 

worden ontsloten door: 

- Lijn 365 naar Leiden en Schiphol 

- Lijn 56 naar Leiden en Leimuiden 

- Buurtbus 723 

Lijn 365 is de verbindende lijn die beide kernen ontsluit en een directe en snelle 

verbinding (halfuurdienst) met Leiden en Schiphol biedt. Lijn 56 (halfuurdienst) rijdt 

via de dorpen Oude-Ade en Rijpwetering naar Leiden. De rijtijd (volgens 

dienstregeling) naar Leiden Station is nauwelijks langer dan met lijn 365. Lijn 56 

rijdt in noordelijke richting naar Leimuiden. De bezetting op het traject Oude 

Wetering – Leimuiden is minimaal. De vervoercijfers van de Buurtbus zijn niet 

meegeteld. 

                                                                            

9 In 2006 had Holland-Rijnland (exclusief Leiden/Oegstgeest) een gemiddelde van 16 OV-reizigers 

per 100 inwoners, wat boven het landelijk gemiddelde ligt. In een optimale situatie kan de 

vervoervraag stijgen tot 35 reizigers per 100 inwoners (rond Zuidtangent Haarlemmermeer). In 

sommige delen van Almere is de vervoervraag zelfs 50 reizigers per 100 inwoners. 
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In 2006 was de vervoervraag van beide kernen 13 OV-reizigers per 100 inwoners. 

In 2012 is die vervoervraag ongeveer gelijk gebleven. Het aantal reizigers van/naar 

Leiden is in de periode 2006-2012 ruim 10% gedaald, maar deze daling wordt 

gecompenseerd door de vervoergroei op de nieuwe verbinding naar Schiphol (in 

2006 bestond deze directe verbinding nog niet). Door de voorgestelde versnelling 

van lijn 365 zal de vervoervraag beperkt toenemen. 

 

Voor een verdere vervoergroei zien wij, naast 

de voorgestelde versnelling, de volgende 

mogelijkheden: 

 Marketingacties 

 Verbeteren halte accommodatie 

 Hogere frequentie 

 Duidelijkere positionering van de 

verbindende lijn 365 

 

Het tweede punt wordt in deze rapportage 

buiten beschouwing gelaten, omdat deze 

haltes buiten de grenzen van de OV-corridor 

vallen. Een hogere frequentie is sterk 

kostenverhogend en kan alleen in directe 

relatie met verdere reizigersgroei plaatsvinden.  

Wat betreft de positionering valt op dat het 

voorzieningenniveau van de verbindende lijn 

365 gelijkwaardig is aan het niveau van de 

ontsluitende lijn 56. Op beide routes rijdt overdag ieder half uur een bus en ’s 

avonds en in het weekend ieder uur. In de zeer late avond vervalt zelfs lijn 365 en 

blijft lijn 56 rijden. De reistijden naar Leiden ontlopen elkaar niet veel. Daarbij komt 

dan dat het tarief van lijn 365 hoger is dan van lijn 56, terwijl de kwaliteit niet of 

nauwelijks beter is. Als lijn 365 beter gepositioneerd wordt zal er sprake zijn van 

een verschuiving van reizigers van lijn 56 naar lijn 365. 

7.3 IKEA en P+R 

Ten noorden van het Rijnland Ziekenhuis, vlak bij de A4, wordt de komende jaren 

een IKEA vestiging geopend. Lijn 365 zal vlak bij IKEA gaan halteren (ongeveer bij 

de huidige halte Munnikenbrug). Naar verwachting leidt de komst van dit 

woonwarenhuis tot een extra vervoervraag van 50 tot 100 reizigers op een 

gemiddelde werkdag10. 

Het is niet de bedoeling dat nabij deze aansluiting van de A4 een P+R locatie wordt 

gerealiseerd. Daarvoor zijn de P+R’s bij de aansluiting A4/A11 en bij de Haagse 

Schouw bedoeld. Maar tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat het parkeerterrein 

van IKEA op werkdagen (als de parkeerdruk bij IKEA beperkt is) toch als zodanig 

gebruikt gaat worden. We hebben het dan over 40 tot 80 auto’s per dag, of te wel 

100 tot 200 reizigers. 

Bij elkaar kan de vervoervraag na het gereed komen van de IKEA-vestiging met 

150 tot 300 reizigers toenemen, waarbij 300 reizigers extra alleen mogelijk lijkt als 

de 10-minutendienst doorgetrokken wordt tot de vestiging van IKEA.   

                                                                            

10 Op basis van 2500 bezoekers per werkdag en een modal split van 1% tot 2%. IKEA verwacht in 

deze vestiging 20.000 bezoekers per week met een piek op zaterdag. Een ervaringscijfer van IKEA is 

dat ongeveer 10% van de bezoekers met de fiets of het OV komt. Op basis daarvan is de 

vervoervraag geprognosticeerd.  
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7.4 De maximale vervoervraag 

Door marketingacties en een betere positionering kan lijn 365 op het traject Leiden 

– Leiderdorp – Roelofarendsveen verder versterkt worden. Daarvoor is het nodig 

om een beperkte vervoerstudie rond lijn 365 uit te voeren, waarbij ook de lijnen 1, 

2, 5, 6 en 56 betrokken worden. Ook kan in deze studie bezien worden of de 

10/minutendienst doorgetrokken moet-kan worden tot de nieuwe IKEA/vestiging. 

In Bijlage 5 wordt een eerste aanzet voor een dergelijke vervoerstudie gegeven. 

Daaruit blijkt dat een vervoergroei tot ongeveer 3500 reizigers per dag mogelijk is.  

7.5 Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat de vervoervraag van lijn 365 op het traject 

Leiden Centraal – Leiderdorp kan groeien tot 3000 á 3500 reizigers per dag. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat: 

 De rijtijd van lijn 365 wordt bekort; 

 Lijn 365 beter gepositioneerd wordt, onder andere door het voorzieningenniveau 

te verhogen: 

o in de spits acht keer per uur 

o in de dal zes keer per uur 

o zaterdag en in de vroege avond vier keer per uur 

o zondag en in de late avond twee keer per uur; 

 Het aanvullend net wordt aangepast; 

 IKEA goed wordt ontsloten (optimale situering en goede outillage van de halte); 

 De verbeteringen tijd krijgen om aan te slaan; 

 De verbeteringen ondersteund worden door (forse) marketingcampagnes. 

 

Indien deze maatregelen (grotendeels) worden uitgevoerd kan de verbinding, zowel 

wat betreft snelheid als wat betreft vervoervraag, op het traject Leiden Centraal – 

Leiderdorp volledig aan de eisen van Rnet voldoen.  
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Door enkele relatief eenvoudige verbeteringen kan lijn 365 op het traject Leiden – 

Leiderdorp drie tot vier minuten versneld worden. Dit is voldoende om aan de Rnet 

eis ‘gemiddelde snelheid niet meer dan 20 km/h lager dan wegvaksnelheid’ te 

kunnen voldoen. Een inschatting van de kosten die hiermee gemoeid zijn bedraagt 

€ 600.000,-. Dit is exclusief de kosten voor de reconstructie van de Engelendaal 

waartoe de gemeente Leiderdorp inmiddels besloten heeft. 

Voor de passage van de Zijlbrug worden eenvoudige maatregelen voorgesteld, 

zoals het invpoegen van de bus na de kruising en een afstemming tussen 

brugopeningen en buspassages. 

 

De vervoervraag is met ruim 2900 reizigers per dag (2770 bij een knip op Leiden 

Centraal) net voldoende om aan de frequentie-eisen van Rnet te kunnen voldoen. 

Een verdere reizigersgroei is mogelijk als lijn 365 beter gepositioneerd wordt ten 

opzichte van het aanvullende lijnennet. Voorgesteld wordt om, in samenhang met 

de upgrading tot Rnet, een beperkte lijnvoeringsstudie te doen waarbij dan ook de 

lijnen 1, 2, 5, 6 en 56 betrokken moeten worden. 

 

Eindconclusie is dat een upgrading van deze OV-corridor tot Rnet verbinding goed 

mogelijk is als: 

- Naast de reconstructie van de Engelendaal er nog een aantal 

infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de 

doorstroming van de bus te verbeteren; 

- De positie van deze Rnet versterkt wordt door deze (naast het verschil in 

sneleheid) beter te positioneren ten opzichte van de aanvullende lijnen. 

- Door in samenhang met de upgrading tot Rnet een uitgebreide promotie- 

en marketing-aktie te starten teneinde de bekendheid en het imago van 

deze OV-verbinding te vergroten. 
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Bijlage 1 Relatiematrix lijn 365 

Relatiestatistiek lijn 365 gemiddelde werkdag. Prognose najaar 2013 
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Schiphol 26        26 

Roelofarends-

veen e.o.  
310 7       317 

Leiderdorp 38 74 28      140 

Leiden Noord 8 21 51 4     84 

Leiden 

Station  
22 378 941 294 ---    1636 

Leiden 

Centrum 
3 21 45 21 842 8   940 

Lammen-

schans 
1 34 13 17 652 203 3  923 

Zoetermeer / 

Zoeterwoude  
14 11 112 42 2422 814 798 331 4543 

Totaal 421 548 1190 377 3916 1025 801 331 8609 
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Bijlage 2 Resultaten rijtijdmeting 
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Bijlage 3 Resultaten enquête 

Reizigerskenmerken 

Leeftijd Percentage 

0-20 26% 

21-40 49% 

41-60 21% 

61-80 4% 

81-100 0% 

228 respondenten (100%) 

 

Geslacht Percentage 

Man 51% 

Vrouw 49% 

228 respondenten (100%) 

 

Reismotief 

Motief Percentage 

Bezoek familie/vrienden/kennissen 3% 

Gezondheidszorg (ziekenhuisbezoek, doktersbezoek) 8% 

Onderwijs/studie 38% 

Recreatief (dagje uit, sporten, winkelen) 5% 

Woon-werkverkeer 34% 

Zakelijke afspraak 9% 

Overig 3% 

89 respondenten (100%) 

 

Alternatief 

Alternatief Percentage 

Ja, met de auto als bestuurder 21% 

Ja, met de auto als passagier 4% 

Ja, met de fiets 28% 

Ja, op een andere manier  9% 

Nee, de bus is voor mij de enige mogelijkheid 39% 

139 respondenten (100%)  

 

Reden keuze bus Percentage 

Ik heb geen alternatief 14% 

Mijn reiskosten worden betaald  16% 

Omdat de halte in de buurt ligt van mijn herkomstadres 1% 

Vanwege de afstand 26% 

Vanwege het comfort van de bus 43% 

85 respondenten (100%) 

 

Frequentie van gebruik 

Frequentie Percentage 

4 keer per week 50% 

2-3 keer per week 19% 

1 keer per week of minder 12% 

Minder dan een keer per maand  19% 

139 respondenten (100%) 
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Tevredenheid 

Mate van tevredenheid Percentage 

Tevreden 71% 

Niet tevreden of ontevreden 18% 

Ontevreden 7% 

Geen mening/ik weet het niet 4% 

139 respondenten (100%) 

 

Voortransport (totaal) 

Voortransport Percentage 

Auto (meegereden) 1% 

Auto (zelf achter het stuur) 1% 

Fiets 9% 

Lopend 54% 

Trein 18% 

RandstadRail 1% 

Andere bus 16% 

139 respondenten (100%) 

 

Natransport (totaal) 

Natransport Percentage 

Auto (meegereden) 1% 

Fiets 10% 

Lopend 63% 

Trein 16% 

RandstadRail 1% 

Andere bus 9% 

136 respondenten (100%) 

 

Voor- en natransport haltes Leiderdorp en Leiden Noord 

Modaliteit Percentage 

Auto (meerijden) 2% 

Auto (zelf achter het stuur) 2% 

Lopend 94% 

Fiets 2% 

61 respondenten (100%) 

 

Voor- en natransport halte Leiden, Centraal Station 

Modaliteit Percentage 

Auto (meerijden) 1% 

Auto (zelf achter het stuur) 1% 

Fiets 5% 

Lopend 24% 

Trein 44% 

Bus 25% 

102 respondenten (100%) 
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Bijlage 4 Knelpuntanalyse infrastructuur 

Zie apart bestand 
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Bijlage 5 Aanzet vervoerstudie rond lijn 365 

Lijn 365 kan onder andere door de volgende maatregelen versterkt worden: 

 

Aanpassing lijvoering Leiderdorp: 

- Lijn 1/2 en lijn 365 ontsluiten beide de wijk Buitenhof en het noordelijke deel 

van de Vogelwijk. Reizigers accepteren een langere loopafstand naar een 

verbindende lijn, mits deze lijn frequent (tenminste zes keer per uur) en snel is. 

In de huidige situatie is het verschil in frequentie tussen beide lijnen te gering. 

Daardoor is de positie van lijn 365 minder sterk. Dat kan opgelost worden door 

lijn 1 in te korten tot de Vronkenlaan, of vanaf de Leiderdorpsebrug rechtstreeks 

via het Gemeentehuis naar het Ziekenhuis te leiden. Een dergelijke 

routewijziging bespaart dru’s11 die dan op lijn 365 ingezet kunnen worden. 

- Iets soortgelijks geldt voor lijn 5/6 en lijn 365 in de wijk Buitenhof, al zal een 

inkorting hier minder dru’s opleveren. 

Alternatief is om de oppervlakte-ontsluiting met de aanvullende lijnen in Leiderdorp 

in het geheel nog eens kritisch te bezien. Dit mede in relatie tot de bezetting van de 

lijnen 1,2,5 en 6. 

 

Aanpassing lijvoering ten noorden van Leiderdorp: 

Lijn 56 en lijn 365 ontsluiten beide Roelofarendsveen en Oude Wetering. De 

frequenties en reistijden zijn vrijwel gelijk en het reizigerstarief van lijn 56 is lager. 

Logisch zou zijn dat de hoogwaardige lijn 365 hier de meeste reizigers trekt. De 

werkelijkheid is dat lijn 56 populairder is.  

Dat kan opgelost worden door lijn 56 minder aantrekkelijk te maken en 

tegelijkertijd de aantrekkingskracht van lijn 365 te vergroten. Maatregelen 

daarvoor zijn onder andere: 

- Lijn 56 langzamer maken, bijvoorbeeld door deze lijn te combineren met lijn 

5/6. Hiermee worden bovendien de nodige dru’s bespaard.  

- Lijn 56 terugbrengen tot een uurdienst. Voor de vervoervraag van de dorpen 

Oude-Ade en Rijpwetering volstaat een uurdienst, evenals voor de verbinding 

met Leimuiden. Het aantal ritten van lijn 365 van/naar Roelofarendsveen en 

Oude Wetering moet (en kan) dan worden vergroot.  

- Lijn 56 inkorten tot Nieuwe Wetering en daar een overstapgelegenheid creëren 

op lijn 365. 

Tegelijkertijd met het down graden van lijn 56 zou dan lijn 365 geüpgraded moeten 

worden. Bijvoorbeeld door: 

- Vier keer per uur naar Roelofarendsveen te rijden. Na Oude Wetering zou lijn 

365 dan om en om naar Schiphol en Leimuiden kunnen rijden. 

 

Hefboomwerking 

De Dru’s die bespaard worden op het aanvullend net (lijnen 1, 2, 5, 6 en 56) 

kunnen ingezet worden voor extra ritten op lijn 365. Daardoor ontstaat een 

hefboomwerking waardoor de vervoervraag op lijn 365 toeneemt en de totale 

exploitatiekosten gelijk blijven. Door de positie van lijn 365 verder te versterken is 

het zelfs mogelijk dat de totale vervoervraag toeneemt, waardoor ook de 

kostendekkingsgraad stijgt. Noodzakelijke voorwaarde is dan wel dat de 

lijnwijzigingen ondersteund worden met een stevige marketingcampagne. 

Uiteindelijk zou dit moeten kunnen leiden tot 500 á 700 extra reizigers (grove 

schatting) op het traject Leiden - Leiderdorp van lijn 365. 

                                                                            

11 Dru = dienstrelinguur. Als een rit 6 minuten ingekort wordt dan rijdt de bus 0,1 dru minder. 
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Bijlage 4 - Knelpuntanalyse infrastructuur corridor Leiden Centraal - Leiderdorp 

1 - Aansluiting Schuttersveld - Dellaertweg 
2 - Aansluiting Dellaertweg - Schipholweg 

 

Op deze knelpunten ondervindt een deel van de bussen in beide richtingen vertraging, ondanks de priori-

teitsregeling in de verkeerslichten (KAR). Een aantal bussen passeert met een snelheid lager dan 20 km/h. 

Richting station is het mogelijk om bij de aansluiting op Schuttersveld een zeer korte busstrook aan te leg-

gen langs de Dellaertweg, de tijdwinst zal echter gering zijn. Richting de Schipholweg zijn de mogelijkheden 

nog beperkter.  

In het kader van de ontwikkeling van een nieuw busstation aan de westzijde van het station, worden plan-

nen ontwikkeld voor de herinrichting van het Schutterveld (busbaan aan stationzijde). Eventuele maatrege-

len op de corridor moeten worden afgestemd met deze herinrichting. In dat kader verdient het aanbeveling 

te onderzoeken of de bus richting de Schipholweg via de straat langs het Tulip-Hotel kan worden geleid. 

 

 

3 - Aansluiting Schipholweg - Willem de Zwijgerlaan 
 
Analyse: 

Bij de aansluiting van de Schipholweg - Willem 

de Zwijgerlaan ondervinden een deel van de 

bussen in beide richtingen vertraging. De mees-

te bussen passeren met een gemiddelde snel-

heid van 21 tot 35 km/h, een aantal bussen 

passeert met een snelheid lager dan 20 km/h.  

 

In de richting station is een busstrook aanwezig, 

maar de bussen moeten kruisen direct na de 

bushalte op de Willen de Zwijgerlaan de auto-

stroom rechtdoor kruisen om de busstrook te 

bereiken. Hierbij heeft het autoverkeer voor-

rang. 

 

Huidige situatie W. de Zwijgerlaan richting Schipholweg 

(Leiden Centraal). 

 

De bussen richting Leiderdorp moeten zich op de Schipholweg opstellen tussen het overige autoverkeer 

(rechtsaf). Hier zijn vier opstelstroken aanwezig (2x linksaf en 2x rechtsaf). 
 

De verkeerslichtenregeling is voorzien van prioriteit voor de bus, maar de bussen profiteren onvoldoende 

van de prioriteit.  

 

Wensbeeld maatregelen: 

De indeling op de rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan richting station zou zodanig aangepast moeten 

worden dat de bussen vanaf de halte zonder voorrang te moeten verlenen aan autoverkeer de busstrook 

kunnen bereiken. Hiervoor zal de markering moeten worden aangepast. Een andere oplossing is het aan-

passen van de indeling door de busstrook rechts van opstelstrook voor het rechtdoorgaande autoverkeer te 

leggen. 

Het aanbrengen van een busstrook op de Schipholweg voor rechtsafslaande bussen richting de Willem de 

Zwijgerlaan. Hiervoor moeten de vier opstelstroken worden verschoven, ten koste van de middenberm. 

 
Afweging: 

Het verschuiven van de busstrook voor de bussen richting station verdient de voorkeur, maar is afhankelijk 

van de mogelijkheden in de verkeerslichtenregeling. Het aanbrengen busstrook voor de bussen richting 

Leiderdorp is ruimtelijk goed mogelijk. Gezien de consequenties (rijbaan met vijf stroken, zeer smalle mid-

denberm), verdient het aanbeveling een nader onderzoek uit te voeren naar de lengte van de wachtrijen 

(rechtsafslaand autoverkeer) om de tijdwinst voor de bussen te kunnen bepalen. 

 

Voorstel: 

Nadere analyse verkeerslichtenregeling op haalbaarheid verleggen busstrook richting Schipholweg en aan-

leg busstrook richting Willem de Zwijgerlaan. 
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Kosten: 

Voor het onderzoek van de verkeerslichtenregeling wordt een stelpost opgenomen van € 25.000,-. De kos-

ten voor het aanpassen van de markering worden geraamd op € 7.000,-. 

 

 

4 -  Kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Pasteurstraat - Gooimeerlaan 
 
Analyse: 

Op dit knelpunt ondervinden de bussen in beide 

richtingen vertraging. De meeste bussen passe-

ren met een snelheid van 21 tot 35 km/h (rich-

ting station) en 36 - 50 km/h (richting Leider-

dorp). Een aantal bussen passeert met een 

snelheid lager dan 20 km/h.  

 

Op beide rijbanen is een busstrook aanwezig 

die aan de oostzijde van de tunnel begint (rich-

ting station) of eindigt (richting Leiderdorp). Om 

die reden is de verwachting gerechtvaardigd 

dat de vertraging (mede) wordt veroorzaakt 

door het stoppen bij de halte Groenoord. De 

vertraging richting station kan ook het gevolg 

zijn van het knelpunt bij het begin van de bus-

strook richting de Schipholweg. 
 

De verkeerslichtenregelingen zijn voorzien van 

prioriteit voor de bus. 

 

Afweging: 

Op basis van het voorgaande kunnen voorals-

nog geen duidelijke maatregelen worden ge-

formuleerd. 

 

 
Busstrook richting Leiderdorp.  

 

 
Busstrook richting Leiden Centraal. 

 

 

 

5 Kruispunt Willem de Zwijgerlaan - IJsselmeerlaan - Sumatrastraat 
Analyse: 

De bussen ondervinden in beide richtingen 

vertraging. De meeste bussen passeren het 

kruispunt met een snelheid van 21 tot 35 km/h. 

Ter plaatse van de haltes is de snelheid van de 

meeste bussen lager dan 20 km/h. Om die 

reden is de verwachting gerechtvaardigd dat de 

meeste vertraging wordt veroorzaakt door het 

stoppen bij de halte Sumatrastraat. 

 

Op de rijbaan richting Leiderdorp is een bus-

strook aanwezig in het verlengde van de bus-

halte. Enkele bussen richting Leiderdorp kunnen 

deze busstrook niet ongehinderd bereiken omat 

de bussen vanuit de tunnel de auto's vanaf de 

toerit van de Kooilaan moeten kruisen.  

Richting Leiden CS is geen busstrook aanwe-

zig. 

 

 

 
Huidige situatie komend vanaf de Zijlbrug (rijbaan 

richting Leiden Centraal). 
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De verkeerslichtenregeling op het kruispunt met 

de IJsselmeerlaan en Sumatrastraat is voorzien 

van prioriteit voor de bus.  

De situatie ter plaatse van de toerit vanaf de 

Kooilaan is nog niet definitief en de vraag is of 

deze al is voorzien van een prioriteitsregeling 

voor de bussen. 
 

 
Huidige situatie richting Leiderdorp. 

Wensbeeld maatregelen: 

Voor de richting Leiderdorp is het wenselijk dat de bushalte (= begin busstrook) beter bereikbaar wordt. 

De busstrook zou zo kort mogelijk na de tunnel moeten beginnen zodat de 'uitvoegende' bus voorrang 

heeft op de invoegende auto. Met een kruismarkering op de busstrook kan worden aangegeven dat in-

voegden auto's niet op de busstrook mogen stilstaan. Verder dient ook deze verkeerslichtenregeling bij 

de aansluiting van de toerit te zijn voorzien van een prioriteitsregeling voor de bus.  

 

Richting station kan de bus op de rechtsafstrook worden afgewikkeld. Voorbij het kruispunt rijdt de bus 

dan via een korte busstrook naar de bushalte. 

 

Afweging: 

De maatregelen op en nabij het kruispunt zijn relatief eenvoudig en bestaan uit aanpassingen in de ver-

keerslichtenregeling en aanpassen van bestaande markering. 

 

Voorstel: 

Aanpassen verkeerslichtenregeling voor de bus op rechtsafstrook richting station (incl. aanpassen marke-

ring) en aanpassen markering bij begin van de busstrook op de rijbaan richting Leiderdorp. 

 

Kosten: 

De kosten van het aanpassen van de markering worden geraamd op € 7.000,- Voor het aanpassen van 

de verkeerslichtenregeling wordt een stelpost opgenomen van € 25.000,- 

 
 

6 De Zijlbrug 

 
Analyse: 

In de rijtijdenmeting ondervinden alleen enkele 

bussen richting Leiderdorp enige vertraging. De 

snelheid van deze bussen zakt terug naar 0 tot 

10 km/h. Deze vertraging kan het gevolg zijn 

van een brugopening, maar kan ook veroor-

zaakt worden door een lange wachtrij voor de 

aansluiting van de Engelendaal. 

 

Los van de rijtijdenmeting, kunnen de bussen 

op deze plaats hinder ondervinden van de 

brugopeningen. De omvang van de hinder is 

uiteraard afhankelijk van de frequentie van de 

brugopeningen. 

 

Huidig situatie bij Zijlbrug richting Leiderdorp. 

 

 

Wensbeeld maatregelen: 

Om de vertraging als gevolg van een brugopening zoveel mogelijk te beperken, zou op beide rijbanen een 

busstrook aanwezig moeten zijn, die het mogelijk maakt dat de bussen de wachtrij kunnen passeren en als 

eerste over de brug kunnen rijden.  

Op de rijbaan richting Leiderdorp is een extra strook aanwezig die gebruikt wordt voor het uit- en invoegen 
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van het tankstation. Deze strook is ca 100 m lang en eindigt op ca 180 m voor de brug. Deze strook zou als 

busstrook kunnen worden aangeduid, zodat de bussen bij aanwezigheid van een lange wachtrij dichter bij 

de brug kunnen invoegen. 

 

Afweging en voorstel: 

Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar voren dat de brugopeningen het grootste probleem zijn. De aan-

leg van lange busstroken zijn op basis van deze uitkomsten niet te rechtvaardigen.  

Om die reden wordt voorgesteld te onderzoeken of de strook bij het tankstation als busstrook kan worden 

aangeduid. 

 

Kosten: 

De kosten van het aanpassen van de markering bij het tankstation worden geraamd op € 7.000,-  

 
 
7 Aansluiting Oude Spoorbaan - Engelendaal  
 
Analyse: 

De bussen ondervinden op deze aansluiting in 

beide richtingen vertraging. Richting Leiderdorp 

(= rechtsaf) passeren de meeste bussen met 

een snelheid van 21 - 35 km/h. Richting Leiden 

CS (= linksaf) passeren de meeste bussen met 

een snelheid van 11 - 20 km/h. 

 

Op beide rijbanen zijn geen specifieke busvoor-

zieningen aanwezig. De verkeerslichtenregeling 

is voorzien van prioriteit voor de bus. 
 

Wensbeeld maatregelen: 

Op beide rijbanen zou een busstrook aanwezig 

moeten zijn die het mogelijk maakt dat de bus-

sen de wachtrijen voor de verkeerslichten kun-

nen passeren en optimaal gebruik kunnen ma-

ken van de prioriteitsregeling. 

 

Afweging: 

De rechtsafslaande bus richting Leiderdorp rijdt 

nu mee met het rechtsafslaande autoverkeer. 

De rechtsafstrook begint al direct na de Zijlbrug 

en heeft een lengte van ruim 200 m. In de hui-

dige situatie is alleen een korte busstrook in-

pasbaar. De vraag is of een korte busstrook 

voor de rechtsafslaande bus altijd bereikbaar is. 

Bij een lange wachtrij op de strook voor het 

autoverkeer wordt ook de busstrook geblok-

keerd en is de tijdwinst minimaal. 

Om die reden wordt voorgesteld een extra 

rechtsafstrook aan te leggen. Omdat de rijbaan 

op de Engelendaal ook twee rijstroken heeft, 

wordt zo een betere afwikkeling van het rechts-

afslaande verkeer bereikt en de wachtrijen 

aanzienlijk verkort, waarvan de bussen ook 

profiteren. 

Een andere oplossing is de rechtsafslaande 

bus via de bypass af te wikkelen. Door het 

 

Huidige situatie Oude Spoorbaan richting Leiderdorp. 

 

Huidige situatie Engelendaal richting Leiden CS. 

 

 

 
Schetsvoorstel extra rechtsafstrook op Oude Spoorbaan. 
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aanwezige hoogteverschil kan de bus echter 

pas net voor het kruispunt met de Rietschans 

de Engelendaal oprijden. Dit maakt deze oplos-

sing vrij complex. Een voordeel van deze op-

lossing, is de mogelijkheid de bushalte te ver-

plaatsen naar een locatie langs de bypass. 

 

Voor de bussen richting Leiden CS is het moge-

lijk een busstrook aan te leggen, in het verleng-

de van de bushalte/busstrook op de Engelen-

daal. De rijbaan kan zowel aan de zijde van de 

middenberm als buitenberm worden verbreed 

om de busstrook te realiseren. 

 

 
Schetsvoorstel busstrook op Engelendaal. 

 

Voorstel: 

Verdubbeling van de rechtsafstrook vanaf de Oude Spoorbaan richting Engelendaal 

Aanleg busstrook op rijbaan Engelendaal richting Oude Spoorbaan. 

 

Kosten: 

De kosten van de aanleg van een extra rechtsafstrook en busstrook worden geraamd op € 232.000,-. Dit is 

inclusief een stelpost van € 50.000,- voor het aanpassen van de verkeerslichtenregeling. 

 

 

8 Kruispunt Engelendaal - Rietschans 
9 Kruispunt Engelendaal - Buitenhoflaan 
10 Kruispunt Engelendaal - Vonkenlaan / Heinsiuslaan 
11 Kruispunt Engelendaal - Merelstraat / Gallaslaan 
 
Analyse: 

Op deze kruispunten ondervinden de meeste bussen vertraging als gevolg van lange wachttijden bij de 

verkeerslichten. De wachttijden zijn soms extreem lang als gevolg van de verouderde verkeerslichtenrege-

lingen. Bij alle kruispunten liggen bushalten, maar de bussen op deze buslijn stoppen alleen bij de haltes 

Rietschans en Statendaalder (bij Gallaslaan).  

 

Bij de kruispunten met de Rietschans en de Merelstraat / Gallaslaan passeren de meeste bussen met een 

gemiddelde snelheid van 20 km/h of minder. Ondanks dat bij de kruispunten met de Buitenhoflaan en Von-

kenlaan / Heinsiuslaan geen halte wordt aangedaan, passeert ook op deze kruispunten een groot aantal 

bussen met een lage snelheid. 

 

Op beide rijbanen zijn geen specifieke busvoorzieningen aanwezig. Alleen ter plaatse van de bushaltes zijn 

soms korte busstroken aanwezig. De verkeerslichtenregelingen zijn verouderd en voorzien van Vetag. Maar 

omdat het starre en gekoppelde regelingen zijn, kunnen de bussen niet of nauwelijks profiteren van de 

prioriteit voor de bus. 

 
Wensbeeld maatregelen: 

Voor alle kruispunten geldt dat de verkeersre-

gelingen moeten worden voorzien van een 

prioriteitsregeling voor de bus (KAR). Door de 

bussen via de rechtsafstrook af te wikkelen, 

kunnen zij goed gebruik maken van de priori-

teitsregeling. Het verkeersaanbod op de Enge-

lendaal is zodanig dat busstroken vooralsnog 

niet noodzakelijk zijn. 

 

Afweging: 

 

Schetsvoorstel bus via rechtsafstrook en bushalte/bus 

strook op kruispunt Rietschans. 
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De gemeente Leiderdorp is voornemens de 

verkeerslichtenregelingen op de kruispunten te 

vervangen. Naast nieuwe verkeerslichten, wor-

den ook de kruisingsvlakken verkleind, o.a. 

door fiets- en voetgangersoversteken dichter op 

het kruisingsvlak te leggen. 

De nieuwe verkeerslichten worden voorzien van 

een prioriteitsregeling (KAR).  

 

Bij alle kruispunten zijn kort na het kruisingsvlak 

bushaltes aanwezig. Ook is vaak een korte 

'invoegstrook' voor het rechtsafslaande verkeer 

vanuit de zijstraat aanwezig. Deze korte in-

voegstroken kunnen worden gebruikt als korte 

busstrook die overgaat in de bushalte. Voor het 

realiseren van deze maatregel zijn alleen aan-

passingen in de markering noodzakelijk.  

 

Voorstel: 

De bussen afwikkelen via de rechtsafstrook 

zodat de bussen goed kunnen profiteren van de 

prioriteitsregeling in de nieuwe verkeerslichten-

regelingen. De korte invoegstroken na het krui-

singsvlak opheffen en als busstrook aanwijzen. 

 

 
Schetsvoorstel bus via rechtsafstrook en bushalte/bus 

strook op kruispunt Buitenhoflaan. Op kruispunt Vonken-

laan / Heinsiuslaan is een dezelfde maatregel mogelijk. 

 

 
Schetsvoorstel bus via rechtsafstrook en bushalte/bus 

strook op kruispunt Merelstraat / Gallaslaan 

Kosten: 

De kosten van het aanpassen van de invoegstroken en deze in te richten als busstrook worden geraamd op 

€ 60.000,- (totaal voor vier kruispunten).  

 
 
12 Aansluiting Engelendaal - Persant Snoepweg 
 
Analyse: 

Op deze aansluiting ondervinden veel bussen 

vertraging. Dit geldt ook voor de rechtsafbewe-

ging vanaf de Persant Snoepweg naar Enge-

lendaal. 

Op de Persant Snoepweg ligt aan beide zijden 

een bushalte dichtbij het kruisingsvlak. 

 

De meeste bussen passeren met een gemid-

delde snelheid van 21 tot 35 km/h, maar een 

deel passeert met een lagere snelheid Dit geldt 

vooral voor de bussen richting Engelendaal. 

 

De verkeerslichtenregeling is verouderd en 

voorzien van Vetag. De regelingen op de Enge-

lendaal zijn starre en gekoppelde regelingen, 

waardoor de bussen niet of nauwelijks profite-

ren van de prioriteit voor de bus. 
 

Wensbeeld maatregelen: 

De gemeente Leiderdorp is voornemens de 

verkeerslichtenregeling op dit kruispunt te ver-

vangen. De verkeerslichtenregeling wordt voor-

 

 
Huidige situatie Engelendaal (ri. Persant Snoepweg) 

 

 
Huidige situatie Persant Snoepweg (ri. Engelendaal) 
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zien van een prioriteitsregeling voor de bus 

(KAR). 

Voor de linksafslaande bussen op de Engelen-

daal zou een busstrook aanwezig moeten zijn 

om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen 

maken van de prioriteitsregeling voor de bus. 

De rechtsafslaande bussen op de Persant 

Snoepweg kunnen worden afgewikkeld op de 

rechtafstrook die zo veel mogelijk verlengd 

moet worden (tot aan invoegstrook tankstation). 

Met behulp van de prioriteitsregeling kan het 

rechtsafslaande autoverkeer snel worden afge-

wikkeld zodat de bus zo min mogelijk vertraging 

ondervindt. 

 

Afweging: 

De middenberm op de Engelendaal biedt vol-

doende ruimte voor de aanleg van een extra 

busstrook voor de linkafslaande bus. De exacte 

ligging is voor dit moment nog niet relevant en 

kan bij de nadere uitwerking worden bepaald. 

 

De zijberm op de Persant Snoepweg biedt 

voldoende ruimte om de rechtsafstrook te ver-

lengen (tussen rijbaan en fietspad is ca 6,00 m 

aanwezig).  

 
Schetsvoorstel busstrook voor linksaf op Engelendaal. 

 

 
Schetsvoorstel verlengen rechtsafstrook op Persant 

Snoepweg. 

 

Voor het realiseren van deze maatregel is het noodzakelijk de bushalte ter plaatse van de rechtsafstrook op 

te heffen of te verplaatsen naar de rotonde bij het ziekenhuis. Uit oogpunt van vindbaarheid van de bushal-

ten, zou ook de halte aan de andere zijde moeten worden verplaatst. 

 

Voorstel: 

Aanleg busstrook voor linksafslaande bus op de Engelendaal richting Persant Snoepweg. 

Verlenging van de rechtsafstrook op de Persant Snoepweg. 

 

Kosten: 

De kosten van de aanleg van een busstrook en verlengen van de rechtsafstrook worden geraamd op 

€ 138.000,-. Dit is inclusief een stelpost van € 25.000,- voor het aanpassen van de verkeerslichtenregeling. 
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13 Rotonde Persant Snoepweg - Voorhoflaan 
 
Analyse: 

Voor deze locatie is geen inzicht in de rijtijden 

van de bussen, maar het duidelijk dat de bus-

sen vertraging ondervinden als gevolg van de 

wachtrij bij de rotonde. 

 

Wensbeeld maatregelen: 

Uit oogpunt van afwikkeling van de bussen 

verdient een kruispunt met verkeerslichten de 

voorkeur boven rotonde, zeker als dat een 

zwaar belaste enkelstrooksrotonde is. 

Bij deze rotonde moeten de bussen niet alleen 

voorrang verlenen aan het autoverkeer op de 

rotonde, maar ook aan fietsers en voetgangers 

die net voor de rotonde de rijbaan krui-

sen/oversteken. Ook bij het verlaten van de 

rotonde hebben de fietsers en voetgangers 

voorrang. 

 

Afweging: 

Op dit moment ontbreekt inzicht in de mate 

waarin de bussen op deze rotonde vertraging 

ondervinden. Nader onderzoek zou moeten 

uitwijzen of het wenselijk is de rotonde te ver-

vangen door een kruispunt met verkeerslichten. 

 

In het kader van de corridorstudie is alleen 

gekeken naar maatregelen die de doorstroming 

van de bussen kunnen verbeteren. 

 

 

Huidige situatie ter plaatse van de rotonde. Het bussta-

tion bij de ingang van het ziekenhuis ontbreekt op de 

foto. 

 

 
Schetsvoorstel aanpassing en verschuiving van bushal-

tes ter plaatse van de rotonde 

 

De meest voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bushalte (voor rijrichting A4) naar een 

locatie net voor de rotonde. Door de haltekom zo lang mogelijk te maken kunnen de bussen langs de 

wachtrij de halte benaderen en vervolgens net voor de rotonde in te voegen. Daarbij wordt geprofiteerd van 

de regel dat de overige weggebruikers de bussen voor moeten laten gaan bij het verlaten van de halte. 

 

Het verplaatsen van de halte levert ook kortere loopafstanden van en naar het ziekenhuis en het daar aan-

wezige busstation. Om die reden wordt ook voorgesteld de halte richting Engelendaal te verplaatsen zodat 

deze dichte bij de rotonde komt te liggen.  

Daarnaast is het wenselijk te onderzoeken of een voetgangersbrug over de watergang kan bijdragen aan 

kortere loopafstanden voor passagiers van en naar het ziekenhuis en passagier die overstappen op andere 

buslijnen op busstation. 

 

Voorstel: 

Verplaatsen bushalte (richting A4) naar een locatie net voor de rotonde. 

Verschuiven bushalte (richting Engelendaal) dichter naar de rotonde toe. 

Nader onderzoek naar de nut en noodzaak van een voetgangersbrug. 

 

Kosten: 

De kosten voor het verplaatsen en aanpassen van de bushaltes worden geraamd op € 94.000,-. 

Voor de optionele voetgangersbrug zijn de kosten geraamd op € 50.000,-. 

Een indicatie van de kosten voor het vervangen van de rotonde door een kruispunt met verkeerslichten 

komt uit op circa € 1.500.000,-. 
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Uitgangspunten voor de kostenramingen 
 

De nauwkeurigheid van de kostenramingen en de onzekerheid in de resultaten dient te worden gezien in 

samenhang met het zeer globale uitwerkingsniveau van de locaties en de onderdelen daarin. 

Alle genoemde totaalbedragen zijn inclusief kosten voor ontwerp, engineering, voorbereiding en uitvoering. 

Per locatie is gerekend met een post onvoorzien van 25% over de bouwkosten. In de bedragen is geen 

rekening gehouden met de huidige marktomstandigheden. Afhankelijk van het moment en de wijze van 

aanbesteden, kunnen de bedragen wijzigen. 

 

Verdere uitgangspunten bij de kostenramingen zijn: 

 Afmetingen zijn gebaseerd op de beschikbare GBKN's en schetsen. 

 Er is niet gerekend met extra kosten ten gevolge van een gefaseerde / onderbroken uitvoering binnen 

een locatie. 

 Prijzen per locatie zijn inclusief onvoorziene kosten, staartkosten (eenmalige kosten, uitvoeringskosten, 

algemene kosten en winst en risico). 

 Het prijspeil van de raming is mei 2013. 

 Er is geen rekening gehouden met aangepaste uitvoeringsmethodes ten gevolge van. flora- en fauna-

wetgeving. 

 Er is geen rekening gehouden met archeologisch onderzoek en bijkomende werkzaamheden. 

 Er is geen rekening gehouden met explosievenonderzoek en bijkomende werkzaamheden. 

 Er is geen rekening gehouden met bouwkundige opnames en zettings- en trillingsmetingen te behoeve 

van de bestaande bebouwing. 

 Hoogteliggingen van nieuwe situaties komen ongeveer overeen met die in de huidige situatie, tenzij 

anders vermeld. 

 Er wordt geen voorbelasting of andere zettingsbevorderende maatregelen toegepast, tenzij anders ver-

meld 

 Alle te verwijderen asfalt is niet-teerhoudend. 

 Alle aanwezige rioolputten kunnen gehandhaafd blijven en worden niet vervangen. Putdeksels die bin-

nen het te vernieuwen asfalt vallen zullen op hoogte worden gebracht. 

 Voor te verwijderen markeringen is gerekend met 50% van de nieuw aan te brengen markeringen. 

 Er is geen rekening gehouden met het verplaatsen of verleggen van kabels en leidingen. 

 Er is niet gerekend met het planten van nieuwe bomen. 

 Voor de bushaltes is gerekend met een nader te bepalen standaard inrichting. 
 
 
De totale kosten voor de genoemde maatregelen komen op € 595.000,- incl. de opgenomen stelposten. Dit 
bedrag is excl. de optie voor de voetgangersbrug à € 50.000,- bij de rotonde op de Persant Snoepweg en de 
indicatie van € 1.500.000,- voor het vervangen van deze rotonde door een kruispunt met verkeerslichten. 
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