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Geachte heer, mevrouw, 

 

Vanaf 26 augustus gaat Arriva met de OV-museumlijn 10 rijden. De OV-museumlijn verbindt de 

musea in het Bio Science Park met de binnenstad van Leiden en de daar gevestigde musea en 

horeca. Hiermee wordt de gastvrijheid verhoogd en bezoekers aan musea worden verleid ook 

onze binnenstad te bezoeken.  

 

OV-museumlijn over het Rapenburg 

De OV-museumlijn rijdt grotendeels over bestaande routes, maar gaat ook over het Rapenburg 

rijden, 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 door een automatische zakpaal.  

 

Werkzaamheden 

In de week van 13 augustus worden de witte paaltjes ter hoogte van Rapenburg 65 vervangen 

door een automatische zakpaal. Daarnaast wordt een kabel in de weg aangebracht om de 

installatie te koppelen aan de al geplaatste kast langs het water. Wij verwachten anderhalve 

week nodig te hebben om de werkzaamheden uit te voeren. 

Tijdens de werkzaamheden geldt een parkeerverbod voor enkele parkeerplaatsen. Dit wordt ter 

plaatse met borden aangegeven. Het fietsverkeer wordt omgeleid. 

 

Proef van een jaar 

De OV-museumlijn is een proef van 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.  

Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Er wordt ook een veiligheidsaudit uitgevoerd waarbij 

wordt gekeken of de verkeerssituatie door de komst van de OV-museumlijn gelijk blijft.  

Als de proef een succes is, wordt de OV-museumlijn onderdeel van het reguliere 

openbaarvervoeraanbod. 

 

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 


