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1 Inleiding 
 
 
Regelmatig veranderen de herkomsten en bestemmingen van reizigers, de verkeersdrukte op de 
busroutes neemt toe of af en verbindingen blijken succesvoller of minder succesvol dan gedacht. 
Daarnaast spreken gemeenten, consumentenorganisaties en reizigers hun wensen uit over 
veranderingen aan de dienstregeling en bestaan er ook wensen bij de concessieverlener en intern bij 
Connexxion (in Bijlage 1 is een overzicht van de wensen en suggesties van gemeenten en overheden 
te vinden, Bijlage 2 geeft een overzicht van de wensen van de consumentenorganisaties verenigd in 
het ROCOV). In dit vervoerplan wordt uiteengezet hoe Connexxion hierop inspeelt bij de 
dienstregeling van 2015. Deze dienstregeling gaat in op 14 december 2014. De ontwikkelingen van 
het lopende dienstregelingjaar en de wijzigingen voor 2015 worden op hoofdlijnen besproken. Niet 
besproken lijnen blijven gelijk aan de dienstregeling van 2014.  
 
Het doel van het vervoerplan is het optimaliseren van de dienstregeling van de concessie Provincie 
Utrecht waarbij binnen de randvoorwaarden van het bestek met dezelfde middelen meer reizigers van 
het openbaar vervoer gebruik gaan maken. De dienstregeling wordt met name uitgebreid op plekken 
en tijden waar veel vraag is naar meer openbaar vervoer. Hier tegenover staat dat op plekken en 
tijden waar weinig vraag naar openbaar vervoer is het aanbod zal verminderen. Uiteindelijk zorgt dit 
voor een toename van het aantal reizigers zonder dat de exploitatievergoeding van de Provincie 
Utrecht toeneemt ten opzichte van 2014 (exclusief prijsindexatie).  
 
De ontwikkelingen van het aantal reizigers en reizigerskilometers in de concessie worden als eerste in 
hoofdstuk 2 besproken. Daarna worden in hoofdstuk 3 de rijtijdaanpassingen per lijn behandeld. In 
hoofdstukken 4 tot en met 6 komen de diverse deelgebieden in de concessie aan bod: Amersfoort 
Stad, Utrecht Oost en Utrecht West. Tenslotte wordt er in hoofdstuk 7 een totaaloverzicht geboden 
van de veranderingen in kwantiteiten, reizigersaantallen en kosten.  
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2 Ontwikkelingen 
 
 

2.1 Reizigerskilometers 

 
De concessie loopt inmiddels ruim vijf jaar, de historie van de managementgegevens bevat inmiddels 
al een aantal jaren op basis waarvan uitspraken over de reizigersontwikkeling gedaan kunnen worden. 
 
Het totaal aantal reizigerskilometers

1
 is in 2013 ten opzichte van 2012 met 1.3% gestegen. Dat is een 

vermindering van de trend uit 2012, toen het aantal reizigerskilometers met 5.7% steeg. In de eerste 
helft van het jaar stegen de reizigersaantallen licht, terwijl in de herfst een daling zich heeft 
voorgedaan. 
 
In figuur 1 is het verloop per maand over de afgelopen jaren te zien. In tabel 2.2 is het aantal 
reizigerskilometers voor de gehele concessie en de deelgebieden te zien.  

 

 
figuur 1 Ontwikkeling reizigerskilometers januari 2011 – december 2013  

 
  

                                                      
1
 Het aantal reizigerskilometers is tot en met december 2013 gebaseerd op de chauffeurstelling. Vanaf 

januari 2014 worden deze alleen vanuit de OV-Chipkaart gegenereerd. 
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Gebied jaar reizigerskilometers index 

West 

2009 62.075.594 100,0 

2010 63.524.139 102,3 

2011 60.445.110 97,4 

2012 64.249.566 103,5 

2013 † 66.468.725 107,1 

Amersfoort 

2009 21.761.069 100,0 

2010 21.499.975 98,8 

2011 21.978.389 101,0 

2012 21.732.651 99,9 

2013 21.935.452 100,8 

Spits 

2009 5.232.622 100,0 

2010 6.647.342 127,0 

2011 6.328.134 120,9 

2012 7.990.545 152,7 

2013 10.463.396 200,0 

Oost 

2009 65.625.349 100,0 

2010 68.717.237 104,7 

2011 63.836.741 97,3 

2012 67.267.936 102,5 

2013 64.398.831 98,1 

Totaal 

2009 154.694.633 100,0 

2010 160.388.693 103,7 

2011 152.588.374 98,6 

2012 161.240.704 104,2 

2013 † 163.266.404 105,5 

Tabel 2.2: Reizigerskilometers 2009 (basisjaar) tot en met 2013 per deelgebied en voor gehele 
concessie 
† Dit zijn cijfers inclusief de door Arriva gereden ritten van lijn 195/295. Zonder deze ritten komt het 
totaal aantal reizigerskilometers uit op 158.649.093. 
 
Het aantal reizigerskilometers per maand, per lijn is te vinden in Bijlage 3. Er is een aantal opvallende 
stijgingen of dalingen in deze cijfers te zien. Hiervan zijn de volgende door lijnwijzigingen of 
registratiewijzigingen te verklaren: 

 Lijnen 102 en 103 in 2013 waren in 2012 één lijn; lijn 128. In totaal is het aantal 
reizigerskilometers van lijnen 102 en 103 samen ten opzichte van lijn 128 met 25% gestegen. 

 Lijn 124 is in zowel 2013 als 2014 een aantal maanden niet gemeten, waardoor de registratie 
niet betrouwbaar is geweest. 

 Lijn 19 is in de loop van 2013 frequenter gaan rijden. 

 Lijn 75 is in de loop van 2013 opgeheven. 
 
Utrecht West 
De streeklijnen in West laten in de eerste helft van het jaar een beeld zien dat redelijk in lijn ligt met de 
cijfers over de eerste maanden van 2012. Na de zomervakantie kantelt dit beeld en treedt er voor de 
rest van het jaar een daling in het vervoer op. In totaal bedraagt de stijging ten opzichte van 2012 3%.  
Op individueel lijnniveau zijn nogal wat verschillen te zien. De grootste uitschieters zijn de lijnen 123 
en 126. Waar lijn 123 een groei kende van 35% ten opzichte van 2012 (toen nog lijn 141 geheten) is 
het vervoer op lijn 126 gedaald met 17%. Doordat beide lijnen een ronde in een richting in Mijdrecht 
zijn gaan rijden, waarbij lijn 126 korter is geworden (en in een richting rijdt) en lijn 123 juist langer, is 
deze verschuiving voor een deel cijfermatig van aard. Verder heeft zich op de stadsdienst van 
Woerden een verschuiving voorgedaan van lijn 4 naar lijn 3, waarbij deze twee lijnen samen een groei 
hadden van 9%. 
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figuur 2 Ontwikkeling reizigerskilometers Utrecht West januari 2011 – december 2013  

Utrecht Oost 
De streeklijnen in Utrecht Oost laten ten opzichte van 2012 een daling met 4% zien. Negatieve 
uitschieter in dit gebied is lijn 78 met een daling van 11%. De reden hiervoor is onbekend. De  
vergelijkbare lijn 77 is veel minder gedaald. Deze trend wordt mogelijk in 2014 gekeerd, wanneer het 
nieuwe kantoor van Achmea in Leusden gereed is. Naar verwachting gaan veel werknemers van dit 
bedrijf van lijn 78 gebruikmaken. 

 

 
figuur 3 Ontwikkeling reizigerskilometers Utrecht Oost januari 2011 – december 2013 

Spitslijnen 
De spitslijnen tussen Amersfoort/Leusden en Utrecht De Uithof en Rijnsweerd hebben een belangrijk 
aandeel in de groei van het aantal reizigerskilometers van de totale concessie. De frequenties en 
bedieningsperioden van deze lijnen zijn de afgelopen jaren dan ook elk jaar uitgebreid. In 2013 
kenden zij een groei van 31% ten opzichte van 2012. 
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figuur 4 Ontwikkeling reizigerskilometers spitslijnen 276, 296 en 299 januari 2011 – december 2013 

Stadsdienst Amersfoort 
De stadsdienst van Amersfoort kende een geringe groei van 1%. De groei komt vooral voor rekening 
van lijn 3 naar Vathorst (met 12%) en in mindere mate lijn 5 (3%). De voltooiing van deze VINEX-wijk 
vindt zijn weerslag in het aantal vervoerde reizigers. De lijnen naar de oudere wijken van de stad zijn 
niet gegroeid. Met name lijn 1 deed het erg slecht, met een daling van 10% De reden hiervoor is 
onbekend, wel past het in het algemene beeld dat de lijnen naar de oudere wijken (1, 8) al een aantal 
jaren een dalende trend laten zien. Mogelijk komt dit door het stijgende fietsgebruik. Bovendien krimpt 
het inwonertal in deze wijken licht (bron: CBS). De nieuwere wijken aan de noordkant liggen verder 
van centrum en station af, daardoor is de bus op die relaties attractiever. 

 

 
figuur 5 Ontwikkeling reizigerskilometers stadsdienst Amersfoort januari 2011 – december 2013 

Meer details zijn te vinden in Bijlage 3.  
 
Conclusie 
Over het geheel is er een kleine positieve ontwikkeling te zien in 2013 ten opzichte van 2012. De 
spitslijnen 276, 296 en 299 tussen Amersfoort Nieuwland, Amersfoort Kattenbroek, Leusden en 
Utrecht De Uithof en Rijnsweerd Noord zijn de top-stijgers en bleven sterk doorgroeien. Uit de 
voorgaande ontwikkelingen volgen enkele belangrijke speerpunten voor dit vervoerplan en de 
dienstregeling van 2015:  
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 Faciliteren groei op spitslijnen. 

 Gebruik Amersfoortse stadslijnen en lijn 78 en 83 blijven monitoren. 

 Lijngebruik bij gewijzigde infrastructuur monitoren. 

 De situatie in Mijdrecht met de lijnen 123 en 126 verdient nadere aandacht, omdat de huidige 
lijnvoering niet op alle punten optimaal is. Dit zal gemonitord blijven worden. 

 

2.2 Effecten vervoerplan 2014 

 
In het vorige vervoerplan (dienstregeling 2014) zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Het effect van 
een rit erbij of eraf is uiteraard niet groot genoeg om terug te vinden in de managementgegevens. 
Grotere wijzigingen zouden hier wel effect op moeten hebben. Daarom worden in deze paragraaf de 
belangrijkste wijzigingen en de voorlopige effecten hiervan op basis van de eerste maanden van 2014 
in de reizigerskilometers behandeld. Uiteraard zijn niet alle effecten toe te wijzen aan vervoerkundige 
veranderingen. Externe effecten zullen ook hun effect hebben op de prestaties. Daarnaast is de kans 
groot dat sommige effecten pas na enkele maanden of jaren volledig terug te zien zijn. Al met al 
kunnen er nog geen harde conclusies getrokken worden uit de tot nu toe bekende cijfers.  

2.2.1 Lijnen 6 en 7: samenvoeging van de routes tot één lijn 6 

De lijnen 6 en 7 naar Liendert en Rustenburg zijn samengevoegd tot een lijn 6, die beide wijken 
bedient. De frequentie is daarbij gewijzigd naar een tienminutendienst op werkdagen overdag. 
 
In de onderstaande tabel zijn de aantallen reizigers op deze lijn bij twee representatieve telpunten 
opgenomen. 
 

Telpunt 2013 (nov) 2014 (februari) Verschil (%) 

Amersfoort, Neptunusplein 976 925 -  5,2% 
Amersfoort, Van Randwijcklaan 837 922 10,1% 

Tabel 2.7: doordeweeks passagiersaantal van lijn 6+7 (november 2013) en lijn 6 (februari 2014) (bron: 
NVS-tellingen november 2013, februari 2014) 
 
Het beeld op deze lijn is diffuus. Richting Liendert en Rustenburg is een daling in het vervoer van 5% 
geweest. Deze daling wordt echter gecompenseerd door de tegenrichting, waar juist 10% meer 
reizigers in de bus zaten. 
Per saldo is het aantal reizigers stabiel gebleven. De verlaging van de frequentie heeft niet geleid tot 
een daling van het aantal reizigers. Het negatieve effect hiervan is gecompenseerd door de nieuwe 
lijnvoering, die duidelijker en eenvoudiger is. Het gebruiksgemak van stadsdienst Amersfoort is 
hiermee toegenomen. 
 
Conclusie 
In het vervoerplan voor 2014 werd verwacht dat zich een reizigersdaling van ongeveer 70 reizigers 
per dag zou voordoen door het samenvoegen van de lijnen. Uit de cijfers blijkt juist een lichte stijging. 
Wel zijn er 3.500 DRU (€160.000) op jaarbasis bespaard. Al met al is het samenvoegen van de lijnen 
6 en 7 dus een goede beslissing geweest. 
 
Wij hebben een tiental klachten en suggesties binnengekregen over het opheffen van lijn 7, waarbij 
het merendeel van de reagerenden zijn ongenoegen uitsprak dat juist lijn 7 opgeheven is in plaats van 
lijn 6. Op basis van het, naar ons oordeel, lage aantal klachten, staan wij achter de analyse in het 
vervoerplan 2014 om te kiezen voor het schrappen van lijn 7. 

2.2.2 Extra ritten op spitslijnen 276, 296  en 299 

Het aantal reizigerskilometers op jaarbasis in de spitslijnen is gestegen van 7.990.545 in 2012 naar 
10.463.396 (+31%) in 2013. Lijn 276 (Amersfoort Nieuwland – Utrecht De Uithof / Rijnsweerd) is het 
hardste gestegen met 40%. Op deze lijn zijn dan ook in december 2012 de meeste ritten toegevoegd. 
Lijn 299  (Leusden - Utrecht De Uithof / Rijnsweerd) volgt met 28% en lijn 296 (Amersfoort 
Kattenbroek – Utrecht De Uithof / Rijnsweerd) met 19%. In totaal rijden deze lijnen dagelijks 16 ritten 
meer in 2013 dan in 2012.  
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Conclusie 
Gezien de stijging van het aantal reizigerskilometers is dit vorig jaar een goede keuze geweest.  
Voor 2015 staat toch weer een daling van het aantal ritten in het vervoerplan. Dit heeft een eenmalige 
oorzaak, zie hiervoor hoofdstukken 2.3 en 5.5 van dit vervoerplan. 

2.2.3 Reduceren van het aantal ritten op lijn 603 

Op de scholierenlijn 603 (Eemdijk – Nijkerk) is het aantal ritten teruggebracht van twee tot één 
retourrit per dag. In tabel 2.9 staat een overzicht van het aantal reizigers op deze lijn bij het drukste 
telpunt in Nijkerk. 
 

Telpunt 2013 (nov) 2014 (februari) Verschil (%) 

Nijkerk, Station (ochtend) 15 16 6,6% 
Nijkerk, Corlaer College (middag) 9 13 44,4% 

Tabel 2.9: dagelijkse bezetting van lijn 603 (bron: NVS-tellingen november 2013, februari 2014) 
  
Voor beide richtingen is het aantal reizigers gestegen, zij het dat het hier nog steeds om een laag 
aantal reizigers gaat dat van deze scholierenlijn gebruikmaakt. De kleine groep vaste reizigers bleef 
de bus gebruiken en is zelfs licht toegenomen, ook al is de frequentie gehalveerd. Met name bij de 
cijfers voor februari valt dit op, omdat het een zachte winter is geweest. De kostendekkingsgraad van 
lijn 603 is hiermee verbeterd.  
 
Conclusie 
Door het terugbrengen van lijn 603 tot één ritpaar per dag is het aantal reizigers licht gestegen en de 
kostendekkingsgraad verbeterd. Wij concluderen dat het terugbrengen van het aantal ritten een 
verstandige keuze geweest is. 

2.2.4 Opheffen van de tussenritten Utrecht – De Meern Zuid op lijn 107 

Op lijn 107 (Utrecht – Oudewater – Gouda) werden enkele ritten na de ochtendspits en voor de 
middagspits gereden die bij de halte Zuid in De Meern eindigden, c.q. begonnen. Deze ritten zijn per 
december jongstleden geschrapt. 
 
 

Telpunt 2013 (nov) 2014 (februari) Verschil (%) 

Utrecht, P+R Papendorp 842 816 - 3,1% 
De Meern, Proost en Brandt 701 646 - 7,8% 

Tabel 2.10: dagelijkse doordeweekse bezetting van lijn 107 op het stadstraject in Utrecht (bron: NVS-
tellingen november 2013, februari 2014) 
 
De reizigersaantallen op het stadstraject van lijn 107 in Utrecht zijn gedaald met ongeveer 5%. Het is 
niet waarschijnlijk dat dit te wijten is aan het wegvallen van de enkele rit naar en van De Meern Zuid. 
De hoogste bezetting van die ritten was slechts 6 personen. 
 
Er spelen hier andere factoren mee. Aan de ene kant is er de wisselwerking met de lijnen 102 en 103, 
die dezelfde route door Utrecht rijden. Daarnaast rijden de bussen van Qbuzz tussen Papendorp en 
Utrecht Centraal net voor de bussen van lijn 107 uit, waardoor reizigers voor een van de lijnen van het 
BRU kiezen.  
 
Conclusie 
Het opheffen van de tussenritten lijkt een goede beslissing te zijn geweest, waarmee 250 DRU 
bespaard is tegen een gelijkblijvend aantal reizigers. 

2.2.5 Verlegging van lijn 124 via Kanis 

In december 2013 heeft lijn 124 (Woerden – Breukelen) een routewijziging gekregen in Kamerik. In 
plaats van over de Spruitweg en de Enschedeweg rijdt lijn 124 voortaan via de Van Teylingenweg en 
het Oortjespad, zodat het dorp Kanis met de bus ontsloten wordt. 
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In de onderstaande tabellen zijn de aantallen reizigers op deze lijn bij enkele representatieve 
telpunten opgenomen. 
 

Telpunt 2013 (nov) 2014 (februari) Verschil (%) 

Teckop 34 30 - 11,7% 
Portengensebrug 43 32 - 25,6% 

Tabel 2.11: dagelijkse doordeweekse bezetting van lijn 124 richting Breukelen (bron: NVS-tellingen 
november 2013, februari 2014) 
 

Telpunt 2013 (nov) 2014 (februari) Verschil (%) 

Kockengen, Roerdomp 42 35 - 16,7% 
Kamerik, Sluis 35 38 8,5% 

Tabel 2.12: dagelijkse doordeweekse bezetting van lijn 124 richting Woerden (bron: NVS-tellingen 
november 2013, februari 2014) 
 
In overeenkomst met de algemene tendens op de streeklijnen zijn hier ook de reizigersaantallen 
gedaald. Dit geldt vooral op het gedeelte tussen Breukelen en Kockengen. Op het vervolg van het 
traject zijn de reizigersaantallen min of meer gelijk gebleven.  
Een mogelijke oorzaak voor de daling tussen Kockengen en Breukelen is de uitbreiding van de 
dienstverlening door Qbuzz op lijn 125, waardoor voor sommige reizigers de noodzaak verviel om via 
Breukelen te reizen. 
 
Conclusie 
Wij wijten het gedaald aantal reizigers op lijn 124 tussen Teckop en Kockengen niet aan de 
routewijziging via Kamerik. Het aantal reizigers te Kamerik is, in weerwil van het algemene beeld 
gestegen, waardoor dit een goede uitbreiding van het aanbod lijkt te zijn geweest.  

2.2.6 Omzetten van de ritten van lijn 103 op zaterdag in lijn 102 

Op zaterdag zijn alle ritten van lijn 103  (Utrecht – Woerden) tussen Utrecht en Woerden omgezet in 
ritten van lijn 102. Dit maakt de rit aantrekkelijker voor winkelend publiek, terwijl de scholieren voor wie 
lijn 102 aantrekkelijker is, op zaterdag afwezig zijn.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de aantallen reizigers op deze lijn bij enkele representatieve 
telpunten opgenomen. 
 

Telpunt 2013 (nov) 2014 (februari) Verschil (%) 

Utrecht, Papendorp Noord 266 236 - 11,3% 
Harmelen, Heldam 201 168 - 16,4% 
Woerden, Ir. Enschedeweg 129 121 -  6,2% 

Tabel 2.13: zaterdagse bezetting van lijn 102 richting Woerden (bron: NVS-tellingen november 2013, 
februari 2014) 
 
 

Telpunt 2013 (nov) 2014 (februari) Verschil (%) 

Woerden, Woudenberg 131 130 -  0,8% 
Harmelen, Utrechtsestraatweg 16 226 230 1,8% 
De Meern, Proost en Brandt 360 324 -  10% 

Tabel 2.14: zaterdagse bezetting van lijn 102 richting Utrecht (bron: NVS-tellingen november 2013, 
februari 2014) 
 
De reizigersaantallen zijn gedaald. Een verklaring daarvoor is dat de winter van 2014 een erg zachte 
was, waardoor veel reizigers voor de fiets in plaats van de bus hebben gekozen. In 2013 was de 
winter juist streng. 
 
Deze daling heeft zich op zaterdag voorgedaan. In de tabellen 2.13 en 2.14 zijn de cijfers over eind 
november 2013 vergeleken met die uit februari 2014. Dit vertekent het beeld. Eind november gaan 
veel mensen winkelen vanwege de inkopen voor Sinterklaas en eventueel al Kerst. Februari is voor 
winkels juist een rustige maand zonder feestdagen. Omdat op zaterdag veel mensen met de bus gaan 
winkelen (zeker in Utrecht) flatteert dit de cijfers, waardoor de daling veroorzaakt wordt.  
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Conclusie 
Naar verwachting zal een vergelijking van de NVS uit november 2013 met die uit november 2014 een 
ander beeld laten zien. Het is nu echter te vroeg om deze vergelijking te maken. Wij zullen het gebruik 
op deze lijn blijven monitoren. 

2.2.7 Conclusie 

In zijn geheel bezien is Connexxion tevreden met de uitwerking van de plannen uit het vervoerplan 
van 2014. Connexxion ziet dan ook geen reden om terug te komen op deze aanpassingen. 

2.3 Analyse ontwikkeling spitslijnen 

 
Eind 2013 heeft zich met het afschaffen van de UB-pas een ontwikkeling voorgedaan die potentieel 
grote impact heeft op het aantal passagiers op de spitslijnen 276, 296 en 299. Het  schetsen van een 
precies beeld van de reizigersontwikkeling in de eerste maanden van 2014 is complex, door een 
aantal redenen die samenvallen: 

 De tweewekelijkse NVS-trendtelling
2
 is per december 2013 opgehouden te bestaan in de 

oude vorm. Hierdoor is het aantal reizigers per maand alleen nog af te leiden uit de OV-
chipkaartgegevens. 

 De UB-pas was tot eind december 2013 geldig op de spitslijnen en daarna niet meer. De UB-
pas was een zichtkaart waarmee niet in- of uitgecheckt werd. Hierdoor werden reizigers met 
de UB-pas niet meegenomen in de OV-chipkaarttellingen, maar wel in de NVS-tellingen. Juist 
op de spitslijnen reisde een groot deel van de reizigers met de UB-pas.  

 Door de onzekerheid over de toekomst van de Studenten OV-chipkaart zien wij nu al een 
afname van het aandeel van deze kaart in het totaal aantal reizigers op de spitslijnen. 
 

Juist voor de spitslijnen is daarom moeilijk na te gaan of er sprake is van een daadwerkelijk daling of 
stijging.  
 
In figuur 6 staat de ontwikkeling van het aantal reizen over een deel van 2013 en de eerste maanden 
van 2014.  

                                                      
2
 Tot december 2013 werd er volgens de NVS-methode geteld: één keer per jaar een periode van 

twee weken (16 dagen) in november, en elke twee weken op donderdag (de zogenaamde 
trendtelling). Chauffeurs tellen tijdens teldagen op elke rit, bij een vastgestelde set haltes, hoeveel 
passagiers zij in de bus hebben. 
Sinds 2014 zijn de NVS-tellingen opgehouden te bestaan, maar wordt er drie keer per jaar (in februari, 
augustus en november) een periode van een week (9 dagen) geteld volgens dezelfde methode. De 
trendtelling wordt niet meer uitgevoerd. 
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figuur 6 Maandelijkse passagierscijfers van de spitslijnen op basis van OV-chipkaart (doorgetrokken 

lijn) en NVS over een periode van twee weken (2013) / een week (2014) (onderbroken lijn, waarden 
geschaald naar maandtotaal) 

Opvallend aan het beeld van figuur 6 is dat er al vanaf september 2013 een grote groei was in het 
aantal OV-chipkaartreizigers.  
 
Bij het uitsplitsen van het aantal OV-chipkaartreizigers naar type kaart (zie figuur 7) blijkt deze stijging 
verklaard te worden door een tijdelijke stijging van het aantal Studenten OV-chipkaartreizigers (tussen 
september en december 2013), gevolgd door een stijging van het aantal saldoreizigers vanaf januari 
2014. 

 
figuur 7 Maandelijks aantal reizen van de spitslijnen uitgesplitst naar kaartsoort, januari 2012-maart 

2014 

De daling van het aantal Studenten OV-chipkaartreizigers in het voorjaar is elk jaar te zien, maar is in 
2014 verhoudingsgewijs veel sterker dan de jaren daarvoor. Dit is mogelijk te verklaren door de 
onduidelijkheid die in 2013 en het voorjaar van 2014 bestond over de toekomst van de Studenten OV-
chipkaart en de financiering van het studeren, waardoor studenten geneigd zijn in hun studiestad, in 
dit geval, Utrecht, te gaan wonen

3
. Eind mei 2014 is bekend geworden dat de Studenten OV-chipkaart 

                                                      
3
 Bron: “De vraag naar studentenhuisvesting en het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger 

Onderwijs”, ABF Research, december 2013, i.o.v. Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties 
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in de huidige vorm blijft bestaan, en uiterlijk 1 januari 2017 zelfs voor MBO-studenten gaat gelden
4
. 

Wij verwachten dat vanaf 2016 weer een stijging in het gebruik van de Studenten OV-chipkaart zal 
optreden. Het is niet duidelijk of de toename in saldoreizigers in het voorjaar van 2014 voormalige UB-
pashouders of voormalige Studenten OV-chipkaarthouders zijn. 
 
Tegelijkertijd blijkt dat de daling van het aantal reizende studenten en UB-pashouders gecompenseerd 
wordt door een stijging in het aantal saldoreizigers. Wij gaan er vanuit dat beide trends (daling aantal 
studentenreizigers en stijging aantal saldoreizigers) doorzetten, waardoor er in 2015 geen behoefte 
aan toename van het aantal ritten is.  
 
Uit de NVS-cijfers (figuur 6) is te lezen dat, ondanks het verdwijnen van de UB-pas, het aantal 
reizigers op de spitslijnen tussen november 2013 en februari 2014 (telperiode buiten de vakanties) 
met 12% is gestegen. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4
 Bron: “Studievoorschot maakt investering tot €1 miljard mogelijk”, nieuwsbericht op rijksoverheid.nl, 

28 mei 2014 
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3 Rijtijden 
 
Toe- of afname van het verkeer kunnen effect hebben op de rijtijden op diverse lijnen. Om een 
betrouwbare dienstregeling met reële aankomst- en vertrektijden en goede aansluitingen te behouden 
worden waar nodig de rijtijden gemeten en aangepast.   

 
Dit jaar zijn rijtijdmetingen gehouden in januari (West) en februari en maart (Amersfoort en Oost). 
Hierbij is niet gemeten tijdens de voorjaarsvakantie of tijdens de werkzaamheden op de Grebbeberg. 
Achtergrond van de metingen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de dienstregeling zijn divers. 
Aan de ene kant is er de correctie van zaken die om wat voor reden dan ook in het voorgaande jaar 
verkeerd zijn gelopen. Door dit aan te passen verbetert de punctualiteit van de bus. Aan de andere 
kant is het verkeer ieder jaar toch weer anders. Op de ene plaats is het drukker geworden, terwijl het 
op een andere plek weer rustiger wordt. Ook infrastructuur speelt een rol. De uitwerking van grote 
infrastructurele werken kunt u in dit en voorgaande vervoerplannen lezen, maar kleine wijzigingen 
zoals de aanleg van een rotonde of het opnieuw inregelen van een VRI kunnen ook effect hebben op 
de rijtijd.  Daarnaast speelt de hoeveelheid passagiers en de tijd die het kost om hen in- en uit te laten 
stappen een rol. Ook dit fluctueert van jaar tot jaar. Al met al noopt dit om de rijtijden van jaar tot jaar 
steeds iets aan te passen. 
 
De belangrijkste veranderingen in de rijtijden zijn te vinden in Bijlage 4. Om het enigszins overzichtelijk 
te houden zijn daarin de totale tijden van de genoemde lijnen per richting over een beperkt aantal 
perioden beschreven. In de praktijk zijn er vaak meer rijtijdgroepen en ook ritten die niet het gehele 
traject afleggen. Als gevolg hiervan zal een verandering van de rijtijden, zoals weergegeven in Bijlage 
4, mogelijk niet automatisch leiden tot een soortgelijke verandering in het aantal dienstregelinguren. 
 
Op de volgende lijnen worden de rijtijden gewijzigd: 
 

 Lijn 120 (Utrecht – Breukelen – Amsterdam Zuidoost) 
 

Op deze lijn is vooral minder tijd nodig tussen Breukelen en Utrecht. Tussen Breukelen en 
Maarssen wordt de tijd iets ingekort. 

 

 Lijn 126 (Amsterdam Zuidoost – Mijdrecht) 
 

Op deze lijn wordt de rijtijd anders verdeeld en iets ingekort. Tussen Amsterdam en Mijdrecht 
is wat meer tijd nodig. Daar staat tegenover dat met name op het traject in Mijdrecht zelf 
minder tijd nodig is. Door de aanpassingen kan de bus punctueler gaan rijden. 
 

 Lijnen 1-8 (Stadsdienst Amersfoort) 
 
Op alle lijnen zijn de rijtijden opnieuw geanalyseerd. Hierbij zijn de rijtijden veel fijner 
ingedeeld, met als gevolg  extra rijtijd in de spits en minder rijtijd in de dalperioden, waar nodig 
en mogelijk. 
 
Gevolg is dat lijnen 3 en 5 doordeweeks netto enkele minuten meer rijtijd nodig hebben. Lijn 6 
heeft, door inkrimping in de daluren, minder rijtijd nodig. 
 
Doordat Amersfoort  sinds september 2013 elke zondag een koopzondag heeft, krijgen alle 
lijnen, met uitzondering van lijn 6, er op zondag rijtijd bij. Ook op zaterdag krijgen de meeste 
lijnen er rijtijd bij. Hier staat tegenover dat de rijtijd in de vroege en late uren in het weekend in 
de meeste gevallen ingekort kan worden. 

 

 Lijn 50 (Utrecht – Wageningen) 
Op alle ritten zijn de rijtijden geanalyseerd. De rijtijden moeten hier fors uitgebreid worden, 
waarbij opvalt dat zowel Utrecht  Driebergen-Zeist in de ochtendspits als Wageningen  
Driebergen-Zeist in beide spitsen flink uitgebreid moet worden.  In voorgaande jaren is op 
deze lijn er juist flink gekort in de rijtijd. Wij hebben geen duidelijk beeld waarom de rijtijd nu 
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weer uitgebreid moet worden. Wij zien hierin geen infrastructurele redenen, waardoor het 
drukker wordende verkeer als oorzaak aangewezen moet worden 

 

 Lijn 80 (Amersfoort – Wageningen) 
Door de week overdag, ’s avonds en op zaterdag moet de rijtijd iets uitgebreid worden. Op 
zaterdag wordt de rijtijd ingekrompen. De routewijziging naar de Tabaksteeg (zie paragraaf 
5.1) heeft geen invloed op de rijtijd. 
 

 Lijnen 70 en 74 (Hilversum – Soest – Amersfoort) 
De rijtijd van lijn 70 moet vooral ’s avonds en op zondag fors uitgebreid worden. In de 
ochtendspits wordt er iets minder tijd gebruikt. De redenen hiervan zijn onbekend, al is het de 
indruk dat het verkeer tussen Hilversum en Soest drukker is geworden. Op lijn 74 kan de rijtijd 
gelijk blijven. 
 

 Lijn 76 (Amersfoort – Bunschoten-Spakenburg) 
Op lijn 76 is de rijtijd in de avondspits en op zondag met enkele minuten uitgebreid. Ook heeft 
er op deze lijn een forse herverdeling van de tijd plaatsgevonden, waardoor in de ochtendspits 
er minder tijd nodig is om naar Bunschoten te rijden en meer om terug naar Amersfoort te 
rijden; in de middagspits is dit andersom. 
 

 Lijnen 77 en 78 (Amersfoort  – Leusden) 
Lijn 77 heeft doordeweeks iets minder tijd nodig dan nu, lijn 78 in de spitsen juist meer. Op 
zondag is er bij beide lijnen een uitbreiding van de rijtijd. 

 

 Lijn 82 en 83 (Amersfoort – Veenendaal) 
De rijtijd in Veenendaal (tussen Station Veenendaal-De Klomp en Station Veenendaal  West) 
is fors uitgebreid, vooral richting Amersfoort. Daarnaast zijn de rijtijden tussen Amersfoort en 
Station Veenendaal-De Klomp gelijkgetrokken met lijn 80, die juist richting Veenendaal er 
rijtijd bij krijgt. De verlegging van de route van lijn 83 naar de Stichtse Rotonde heeft geen 
invloed op de rijtijd. 
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4 Amersfoort Stad 
 
 
Kleine wijzigingen 
De aansluitingen van de Amersfoortse stadslijnen op de intercity’s zijn, in het licht van de nieuwe 
rijtijden, opnieuw bekeken. Hierbij is er voor gekozen om, waar mogelijk, lijnen 2, 5 en 8 aan te laten 
sluiten op de intercity’s van/naar Amsterdam Centraal, en lijnen 3, 4 en 6 op de intercity’s van/naar 
Schiphol. Naar Utrecht gaat elk kwartier een intercity op dezelfde tijden als de intercity’s naar 
Amsterdam en Schiphol, waardoor hierheen automatisch ook een goede aansluiting ontstaat. 
Waar een aansluiting in beide richtingen (van trein op bus en van bus op trein) een probleem 
opleverde, is er voor gekozen in de ochtend de prioriteit te leggen op een aansluiting van bus naar 
intercity, en in de middag en avond op de aansluiting van intercity naar bus. 

4.1 Kwartierdienst op lijn 2 in de daluren 

 
Aanleiding 
Lijn 2 (Amersfoort Centraal Station – Nieuwland – Amersfoort Centraal Station) heeft overdag nu een 
frequentie van 6x per uur. De bezetting van de bus in de dalperiode overdag is niet hoog genoeg om 
zo’n hoge frequentie te verantwoorden. Daarom wordt gekeken naar mogelijkheden om het aanbod 
aan vervoer beter in overeenstemming te brengen met de vraag. 
 
Voorstel 
 
In de onderstaande tabellen staat de bezetting van lijn 2 in de dalperiode overdag (bron: 
Chauffeurstelling voorjaar 2014)  
 

 

 
 
Uit de telcijfers blijkt dat er tussen 10:00 en 13:10 gemiddeld 6,6 en maximaal 17,4 mensen in een bus 
zitten op het gedeelte waar alléén lijn 2 rijdt, en gemiddeld 11,5 en maximaal 21,8 op het gedeelte 
tussen Amersfoort Centraal en Kwekersweg, waar lijn 2 samen rijdt met andere lijnen. Wij stellen 
daarom voor tussen 10:00 en 13:30 de frequentie omlaag te brengen van 6x per uur tot 4x per uur. De 
drukste rit zal dan een bezetting krijgen van ongeveer 30 op het drukste punt, en ongeveer 15 
personen door Nieuwland. 
 
Gevolgen 
Op basis van de modellen is een dagelijks reizigersverlies van 11 reizigers te verwachten. In de 
huidige situatie sluiten twee treinen per uur goed aan op een intercity, door een kwartiersdienst in te 
leggen wordt vier keer per uur een goede aansluiting op intercity’s naar Amsterdam, Schiphol en 
Utrecht verkregen. Hierdoor verwachten we dat dit reizigersverlies beperkt blijft. 
Het aantal DRU’s op jaarbasis daalt met ruim 1200. 
 

4.2 Eenrichtingsverkeer rond Kersenbaan 

 
Aanleiding 
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Door het College van B&W van Amersfoort is op 9 februari 2014 een verkeersbesluit genomen 
waarmee, vanaf juni 2015, eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op de Everard Meijsterweg en 
Daltonstraat en op de Bosweg, Jan van der Heijdenstraat en Pasteurstraat. Over deze wegen rijden 
onze lijnen 1 en 8. Zie figuur 8. 
 

 
figuur 8 Lijnen 1 en 8 in de huidige dienstregeling. De geblokte delen geven het volgens het 

verkeersbesluit geplande eenrichtingsverkeer aan. 

Onze lijnen 1 en 8 zullen hierdoor niet meer de huidige route kunnen rijden. Connexxion heeft een 
bezwaarschrift ingediend

5
 tegen dit verkeersbesluit; de bezwaarprocedure is, bij het indienen van dit 

vervoerplan, opgeschort
6
 maar nog niet afgerond. Connexxion heeft, in overleg met de Provincie 

Utrecht, besloten nog geen concreet voorstel in te dienen voor de route van lijnen 1 en 8, maar de 
uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten, mede omdat de routewijzigingen pas per juni 2015, 
bij openstelling van de Kersenbaan, in zullen gaan. Hierbij zullen we steeds in nauw overleg met de 
Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort staan. 
 
In Bijlage 5 worden kort de problemen die het eenrichtingsverkeer oplevert voor de route van lijnen 1 
en 8 en de reizigers van het Leusderkwartier geschetst, alsmede enkele mogelijke oplossingen. 
 

  

                                                      
5
 Ook de Provincie Utrecht en het ROCOV Utrecht hebben bezwaarschriften ingediend tegen het 

verkeersbesluit. 
6
 Tijdens de bezwaartermijn zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Het inmiddels geformeerde 

nieuwe college van B&W heeft in het coalitieakkoord vastgesteld dat er wordt getoetst of het eerder 
voorgestelde eenrichtingsverkeer nog steeds adequaat is. 
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5 Utrecht Oost 
 

5.1 Tabaksteeg, Leusden 

 
Aanleiding 
 
In de wijk Tabaksteeg, in Leusden Zuid, wordt in het najaar van 2014 een busbaan in gebruik 
genomen tussen de N226 en de Jan Wagenaarlaan. Deze busbaan maakt het mogelijk om door de 
wijk Tabaksteeg te rijden. Tegelijkertijd zal de Maanweg ter hoogte van de N226 afgesloten worden 
voor alle gemotoriseerd verkeer. Hierdoor kunnen lijnen 80/82/83 hun huidige route niet meer rijden. 
 
Bovendien wordt in de loop van 2015 de Kersenbaan als nieuwe invalsweg voor Amersfoort vanuit het 
zuiden ingesteld. 
 
Voorstel 
 
In het masterplan van de wijk Tabaksteeg was sprake van een vrijliggende busbaan waarover alle 
buslijnen tussen Woudenberg en Leusden zouden rijden, waar het toen nog ging om 2 bussen per uur 
per richting. In de huidige realisatie is er alleen sprake van een exclusieve busbaan tussen de N226 
en de straat Tabaksteeg. Door de wijk deelt de bus de weg met het overige lokale verkeer. Bovendien 
is er inmiddels sprake van 6 bussen per uur per richting (lijnen 80, 82, 83). Omwonenden hebben 
bezwaar tegen dit aantal bussen door hun woonwijk. Bovendien zijn in de wijk drempels aangebracht, 
wat voor een comfortverslechtering zorgt. 
 
Connexxion stelt daarom voor (zie figuur 9) om de route van lijn 80 te verleggen zodat deze door de 
wijk Tabaksteeg rijdt en vervolgens zijn oorspronkelijke route via Leusden, Groene zoom vervolgt. Op 
deze route vervallen de haltes Kerk en Bavoort in Leusden en komt een nieuwe halte Maximaplein. 
 
De  route van lijnen 82 en 83 wordt verlegd zodat deze lijnen zo snel mogelijk naar station Amersfoort 
gaan. Voor het begin van de dienstregeling 2015 zal dat zijn via de N226 (Arnhemseweg), N221 
(Rondweg Zuid), Stichtse Rotonde en Emmalaan. Bij het gereedkomen van de Kersenbaan, in juni 
2015, zal deze route verlegd worden via de Kersenbaan, Leusderweg (richting Amersfoort)  danwel 
Utrechtseweg (richting Woudenberg), Stadsring en Stationsstraat. Hierbij vervallen op deze lijnen alle 
haltes tussen Leusden Kerk en Amersfoort Station, en komen daarvoor in de plaats de haltes Leusden 
Bavoort

7
 en Schutterhoeflaan, beiden aan de N225. Hierover is afstemming geweest met de 

gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht 

                                                      
7
 De halte Bavoort aan de Maanweg vervalt. Aan de N225 ter hoogte van de (oude) Maanweg is een 

nu ongebruikt haltepaar, dat weer in gebruik wordt genomen en de naam Bavoort krijgt. 
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figuur 9 Route van lijnen 80, 82 en 83 in 2015 met nieuwe, verplaatste en vervallen haltes. 

 
Gevolgen 
Van de passagiers die in lijnen 80, 82 of 83 van zuid naar noord door Woudenberg reizen heeft de 
meerderheid (85%) zijn bestemming in Amersfoort, terwijl slechts 15% zijn bestemming in Leusden of 
het buitengebied van Woudenberg heeft. Van deze reizigers naar Amersfoort reist 13% naar het 
buitengebied van Amersfoort, 33% naar de stadsring en 54% naar het station. 
 
In het voorstel houdt de overgrote meerderheid van de passagiers hun rechtstreekse verbinding. Voor 
reizigers vanuit Veenendaal-West, Doorn en Maarn vervalt de rechtstreekse verbinding naar Leusden 
en, tot het gereedkomen van de Kersenbaan, het stadscentrum (niet station) van Amersfoort. Zij 
moeten overstappen op de stadslijnen van Amersfoort of Leusden, of te Woudenberg op lijn 80.  
 
De routewijzigingen via de Tabaksteeg en de Stichtse Rotonde kunnen binnen de huidige rijtijd 
afgewikkeld worden. Connexxion verwacht dat de route voor lijnen 82 en 83 via de Kersenbaan ook 
binnen deze rijtijd afgewikkeld kan worden, maar aangezien de verkeersstromen in het 
Leusderkwartier radicaal zullen veranderen, zullen wij in het voorjaar van 2015 met een voorstel 
komen voor de routewijziging via de vernieuwde Kersenbaan. 
 
Deze routewijziging kost 0 DRU en zal naar verwachting een tiental reizigers per dag opleveren. Bij 
het openstellen van de Kersenbaan zullen wij de situatie nader bekijken. 
 

5.2 Europaweg en Laanzicht,  Woudenberg 

 
Aanleiding 
 
In Woudenberg komen lijnen 80 en 83 vanuit Veenendaal nu langs de halte Europaweg, waarna zij 
keren op de rotonde in de kruising met de Willem de Zwijgerlaan, terugrijden naar de Randweg N244, 
dan via de N226 langs de halte Laanzicht rijden om vervolgens te halteren op Woudenberg, De Poort. 
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Op het kruispunt met de N224 en N226 stonden voorheen in de spits veel files. Daarom kregen 
buschauffeurs de mogelijkheid om, in plaats van via de Randweg, binnendoor via Stationsweg West 
naar De Poort te rijden. 
 
In 2013 is voor de rotonde die de kruising N224/N226 vormt een rotondedoseerinstallatie (RDI) 
geplaatst om de vertraging in de spits te verminderen. De gemeente Woudenberg heeft Connexxion 
een verzoek gedaan om lijnen 80 en 83 voortaan ook te laten halteren op de halte Laanzicht. 
 
Voorstel 
 
Uit onze rijtijdmetingen tussen de haltes Europaweg en De Poort is gebleken dat de rijtijd in de spits 
richting Amersfoort is afgenomen met zo’n 28 seconden, op piekmomenten zelfs met 39 seconden. In 
de andere richting is geen noemenswaardig verschil te zien. De RDI heeft dus effect en de “bypass” 
via de Stationsweg West is dus niet meer nodig; dit blijkt ook uit gesprekken met chauffeurs. 
 
Connexxion heeft aan de gemeente Woudenberg voorgesteld de halte Europaweg naar het zuiden 
van het kruispunt met de Rembrandtlaan te verplaatsen, zie figuur 10. Hierdoor kan een rotonde 
zuidelijker gekeerd worden en neemt de rijtijd met een minuut af. Dit levert ook buiten de spits 
voldoende rijtijd op om op de halte Laanzicht te halteren.  
 
De gemeente Woudenberg heeft aangegeven akkoord te zijn met het voorstel. Bovendien zullen zij 
extra fietsparkeervoorzieningen bij de verplaatste halte Europaweg realiseren. 
 

 
figuur 10 Gewenste route lijnen 80 en 83 in Woudenberg 

 
Gevolgen 
 
De routewijziging is meegenomen in de rijtijdmeting. Door de routewijziging wordt de uitbreiding van 
de rijtijd van lijn 80 deels gecompenseerd. Hierdoor kan de route binnen de op dit deel bestaande 
rijtijd afgehandeld worden. Wel wordt halte Laanzicht aanzienlijk vaker bediend, waardoor 8 reizigers 
extra per dag worden verwacht. 
  
Overige kleine wijzigingen 
 
Connexxion stelt voor om op zondag de ritten van lijn 80 die beginnen en eindigen in Woudenberg 
Europaweg, voortaan te laten beginnen/eindigen op Woudenberg De Poort, en daarmee de halte 
Europaweg niet meer aan te doen. Het reizigersaantal op deze verbinding (4 reizigers per zondag die 
vanaf ten noorden van De Poort tot de Europaweg ov v.v. reizen) staat niet in verhouding tot de 
kosten. Reizigers behouden dezelfde verbinding, maar slechts éénmaal per uur, en kunnen het 
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andere half uur gebruik maken van halte De Poort. Deze wijziging levert 132 DRU op jaarbasis op. 
Theoretisch zou het reizigersverlies maximaal 2 reizigers per zondag zijn, maar wij rekenen erop dat 
deze reizigers van De Poort gebruikmaken of op het andere halve uur reizen. 

5.3 Centrum Veenendaal (lijnen 80, 81) 

 
Aanleiding 
 
Het centrum van Veenendaal wordt herontwikkeld, Hierdoor is het mogelijk om met een bus door het 
winkelhart van Veenendaal te rijden. Dit levert een betere oppervlakteontsluiting van het centrum van 
Veenenaal op. Daarentegen wordt de wijk Dragonder minder goed ontsloten. Deze wijk wordt wel nog 
wel ontsloten door lijn 85 van Syntus. 
 
Voorstel 
 
In overleg met de gemeente Veenendaal stelt Connexxion voor om lijnen 80 en 81 op de route tussen 
de stations Veenendaal Centrum en Veenendaal–De Klomp niet meer via de Raadhuisstraat en 
Kleine Beer, maar via de Grote Pekken en Wolweg te laten rijden. Hierbij worden alle huidige haltes 
tussen Station Centrum Kerkewijk en Korte Dreef niet meer aangedaan. In plaats hiervan worden de 
haltes Grote Pekken, Centrum – Wolweg en Prins Bernhardlaan aangedaan. Zie figuur 11.  
 

 
figuur 11 Nieuwe route lijnen 80 en 81 door het centrum van Veenendaal. 

Gevolgen 
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De routewijziging kan binnen de huidige rijtijd worden afgehandeld en kost derhalve 0 DRU. 
 
De reizigerswinst is moeilijk in te schatten: de bestaande haltes Gilbert van Schoonebekestraat en 
Lange Vore hebben dagelijks zo’n 62 reizigers. Voor zover deze uit de wijk Dragonder komen zullen 
zij verder moeten reizen naar hun halte. Aan de andere kant hebben bewoners uit de wijken 
Beatrixstraat, Molenbrug en ’t Hoorntje een betere toegang tot openbaar vervoer. De gemeente 
Veenendaal heeft goede fietsenstallingen op de halte Wolweg ingepland. Daarnaast is en wordt er 
veel nieuwbouw in het centrum gerealiseerd. Netto verwachten wij een lichte stijging van het aantal 
reizigers. 
 

5.4 Lijn 83, tegenspitsrichting 

Aanleiding 
Lijn 83 (Veenendaal – Amersfoort) is een verdichtingslijn van lijn 80 (Wageningen – Veenendaal – 
Amersfoort). In de spits rijdt de lijn twee maal per uur een ophaalronde door het westen van 
Veenendaal, om vanaf Veenendaal - De Klomp een kwartiersdienst met lijn 80 te vormen. Buiten de 
spits rijdt lijn 83 eenmaal per uur. 
 
De bezetting van lijn 83 kent een sterke spitsrichting: In de ochtend is er een sterke bezetting van 
Veenendaal naar Amersfoort, in de middag van Amersfoort naar Veenendaal.  In de andere richting is 
er veel minder vraag naar deze lijn. 
 
Voorstel  
Onderstaand is de bezetting in de tegenspitsrichting van lijn 80 getoond: 

 
Lijn 83, ochtendspits richting Veenendaal 
 

 
Lijn 83, middagspits richting Amersfoort 
 
Hieruit blijkt dat de ritten aan de randen van de halfuursdienst van lijn 83 (waarmee een 
kwartiersdienst op Leusden – Veenendaal-De Klomp geboden wordt), de bezetting zeer slecht is. 
In de ochtendspits valt met name rit 1033 (vertrek uit Amersfoort om 8:33) op, waarbij na Leusden de 
bezetting niet boven de 5 personen uitkomt. Tussen Amersfoort en Leusden is er een gezamelijke 
bediening met lijnen 77, 78, 80 en 82. 
In de middagspits geldt voor ritten 1086 (vertrek uit Veenendaal station Centrum om 13:43) en 1132 
(vertrek om 17:43) hetzelfde: de bezetting komt niet boven de 6 personen uit tot Leusden. De 
gemiddelde bezetting op deze drie ritten is 4,5 reizigers. Connexxion stelt daarom voor om de 
genoemde drie ritten te schrappen. 
 
Gevolgen 
De bezetting op de drukste punten (tussen Veenendaal en Leusden) van deze drie ritten 
gecombineerd is 13 personen. Wij verwachten dat het overgrote deel hiervan een vervangende rit van 
lijn 80 gebruik zal maken. 
De besparing in DRU zal 700 dal- en 110 spits-DRU per jaar besparen. 
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5.5 Spitslijnen 

 
Aanleiding 
 
Het algemene beeld van de spitslijnen is goed (zie paragraaf 2.2.2). De afgelopen jaren is er een 
flinke stijging in het aantal reizigers geweest, waardoor een aantal versterkingsritten omgezet is in 
ritten volgens dienstregeling. In december 2013 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest waardoor 
wij reden hadden de spitslijnen nauwgezet te analyseren: 

- De UB-pas is opgehouden te bestaan en het alternatief van Qbuzz, de QB-pas, is bij 
Connexxion niet geldig. 

- Door een breuk in de telmethode in januari 2014 (NVS versus OV-chipkaart) is geen duidelijk 
beeld van de stijging of daling in het aantal passagiers te zien. 

 
Door deze redenen is het complex een prognose te geven voor de toekomst. In paragraaf 2.3 wordt 
dieper op de analyse van de passagierscijfers van de spitslijnen ingegaan.  
 
Wij gaan er vanuit dat beide trends (daling studentenreizigers en stijging saldoreizigers) doorzetten 
waardoor er in 2015 geen behoefte aan toename van het aantal ritten is.  
 
Wel blijkt dat er in de hoogspits (wanneer  de spitslijnen lijnen zeer frequent rijden) een bezetting is 
die de hoge frequentie niet rechtvaardigt. In de onderstaande tabel is rood gearceerd aangegeven 
wanneer dit het geval is. 
 
 
 

Lijn 276 richting De Uithof 
 

Lijn 276 richting Amersfoort Nieuwland 

rit vertrektijd tussentijd reizigers 
 

rit vertrektijd tussentijd reizigers 

1001 06:25 
 

16,0 
 

1002 11:03 
 

18,7 

1003 06:51 0:26 22,4 
 

1004 12:03 1:00 17,9 

1005 07:01 0:10 14,7 
 

1006 13:03 1:00 31,1 

1007 07:11 0:10 12,8 
 

1008 13:33 0:30 12,4 

1009 07:21 0:10 13,0 
 

1010 14:03 0:30 28,2 

1011 07:31 0:10 13,4 
 

1012 14:33 0:30 21,6 

1013 07:41 0:10 21,2 
 

1014 15:03 0:30 21,5 

1015 07:51 0:10 27,8 
 

1016 15:33 0:30 20,3 

1017 08:01 0:10 18,4 
 

1018 16:00 0:27 23,8 

1019 08:30 0:29 23,5 
 

1020 16:15 0:15 14,9 

1021 09:02 0:32 19,0 
 

1022 16:30 0:15 20,9 

1023 09:30 0:28 15,4 
 

1024 16:40 0:10 14,8 

1025 10:06 0:36 44,5 
 

1026 16:50 0:10 15,7 

1027 11:06 1:00 20,8 
 

1028 17:00 0:10 15,1 

1029 12:06 1:00 31,6 
 

1030 17:15 0:15 25,4 

1031 13:06 1:00 12,6 
 

1032 17:30 0:15 10,9 

1033 14:06 1:00 14,5 
 

1034 17:45 0:15 12,3 

     
1036 18:00 0:15 12,5 

     
1038 18:30 0:30 7,6 
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Lijn 296 richting De Uithof 
 

Lijn 296 richting Amersfoort 
Kattenbroek 

rit vertrektijd tussentijd reizigers 
 

rit vertrektijd tussentijd reizigers 

1001 06:30 
 

17,5 
 

1002 11:33 
 

14,3 

1003 06:46 0:16 13,5 
 

1004 12:33 1:00 24,5 

1005 07:00 0:14 33,1 
 

1006 13:33 1:00 16,3 

1007 07:16 0:16 21,1 
 

1008 14:33 1:00 17,1 

1009 07:23 0:07 21,2 
 

1010 15:03 0:30 28,3 

1011 07:30 0:07 18,8 
 

1012 15:33 0:30 28,9 

1013 07:38 0:08 21,0 
 

1014 15:50 0:17 20,5 

1015 07:43 0:05 14,2 
 

1016 16:07 0:17 23,2 

1017 07:48 0:05 32,4 
 

1018 16:17 0:10 13,4 

1019 07:54 0:06 20,1 
 

1020 16:27 0:10 27,9 

1021 08:00 0:06 31,3 
 

1022 16:37 0:10 19,5 

1023 08:20 0:20 34,2 
 

1024 16:47 0:10 24,4 

1025 08:39 0:19 22,4 
 

1026 16:57 0:10 25,7 

1027 09:00 0:21 26,9 
 

1028 17:07 0:10 28,1 

1029 09:20 0:20 15,2 
 

1030 17:22 0:15 25,9 

1031 09:40 0:20 35,3 
 

1032 17:39 0:17 23,7 

1033 10:40 1:00 23,6 
 

1034 17:52 0:13 13,4 

1035 11:40 1:00 22,9 
 

1036 18:22 0:30 12,5 

1037 12:40 1:00 19,7 
     1039 13:40 1:00 7,4 
      

Lijn 299 richting De Uithof 
 

Lijn 299 richting Leusden 

rit vertrektijd tussentijd reizigers 
 

rit vertrektijd tussentijd reizigers 

1001 06:45 
 

8,5 
 

1002 13:07 
 

10,2 

1003 07:05 0:20 16,0 
 

1004 16:07 3:00 12,2 

1005 07:25 0:20 20,6 
 

1006 16:27 0:20 11,5 

1007 07:45 0:20 17,7 
 

1008 16:47 0:20 15,7 

1009 08:05 0:20 33,2 
 

1010 17:07 0:20 16,6 

1011 08:25 0:20 14,8 
 

1012 17:27 0:20 8,0 

1013 12:05 3:40 13,1 
 

1014 17:47 0:20 6,9 

 
 
Voorstel 
 
Connexxion stelt voor om in de tabellen rood aangegeven rijtijdblokken steeds één rit te laten 
vervallen en de overige ritten evenwichtig over deze periode te verdelen, waardoor een efficiënter 
gebruik van middelen bij een nagenoeg niet dalende dienstverlening ontstaat. 
 
Concreet gaat het hier om: 

 Lijn 276 in de ochtendspits; het laten vervallen van rit 1007 waardoor tussen 7:01 en 7:31 een 
15-minutendienst i.p.v. een 10-minutendienst ontstaat. 

 Lijn 276 in de middagspits; het laten vervallen van rit 1026 waardoor tussen 16:30 en 17:00 
een 15-minutendienst i.p.v. een 10-minutendienst ontstaat. 

 Lijn 299 in de middagspits; het laten vervallen van rit 1012, waardoor tussen 16:47 en 17:47 
een halfuurdienst i.p.v. een 20-minutendienst ontstaat. 

 
Hierbij zijn de aangegeven tussentijden een indicatie. 
 
Gevolgen 
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Het wegvallen van de ritten 1007 en 1026 in lijn 276
8
 , levert een besparing van 219 spits-DRU en 235 

dal-DRU op jaarbasis op. De rit van lijn 299 levert een besparing van 199 dal-DRU op. 
Op basis van het AGV-model voor frequentieverlaging valt een reizigersverlies van in totaal 9 reizigers 
te verwachten. Naar onze mening weegt het besparen van drie ritten op tegen het verlies van dit 
aantal reizigers. 
 

5.6 Koningsnacht 

 
Aanleiding 
 
In de afgelopen jaren is in Utrecht Koninginnenacht (vanaf 2014: Koningsnacht), op de avond voor de 
viering van Koninginnedag (vanaf 2014: Koningsdag), een steeds beter bezocht festival geworden. Op 
deze avond werd altijd een uitgebreid lijnennet om feestvierders thuis te brengen naar stad en regio 
gereden door het GVU. Nu het stadsvervoer Utrecht overgegaan is naar Qbuzz hebben zij besloten 
niet verder dan de grenzen van het BRU-gebied te rijden. 
 
Van de Koninginnenachtritten uit het verleden zijn geen goede passagierscijfers beschikbaar, 
aangezien reizigers met papieren nachtkaartjes reizen, waarbij de verkoopcijfers niet uitgesplitst zijn 
tussen Koninginnenacht en het normale nachtvervoer, en ook niet tussen de ritten in de verschillende 
concessiegebieden. In 2014 houdt Connexxion tijdens Koningsnacht voor eigen rekening een proef 
met het hieronder voorgestelde lijnennet waarbij de passagierscijfers nauwkeurig bijgehouden 
worden. Op het moment van indienen van het definitieve vervoersplan zal Connexxion deze cijfers 
beschikbaar hebben en aangeven of zij dit vervoer in 2015 wil gaan  aanbieden. 
 
Plan 2014 
 
In 2014 biedt Connexxion op Koningsnacht een uitgebreid nachtlijnennet, vergelijkbaar met de 
Niteliners 402, 407, 420 en 450. 
 
De routes en aantal ritten worden hierbij gewijzigd ten opzichte van de gebruikelijke routes van deze 
nachtlijnen: 

 402 (Utrecht-Woerden) rijdt na Utrecht Centrumzijde rechtstreeks naar De Meern Busstation 
Oost en doet vanaf daar alle reguliere haltes aan en vertrekt 5 keer tussen 1:00 en 4:00. 

 407 (Utrecht-Oudewater) rijdt na Utrecht Centrumzijde rechtstreeks naar De Meern Busstation 
Oost en doet vanaf daar alle reguliere haltes aan, en vertrekt 5 keer tussen 1:45 en 4:00. 

 420 (Utrecht-Loenen) rijdt na Utrecht Centrumzijde rechtstreeks naar Maarssen, Dorp en doet 
vanaf daar alle reguliere haltes aan, en vertrekt 4 keer tussen 1:30 en 4:00. 

 450 (Utrecht-Amerongen) rijdt na Utrecht Centrumzijde rechtstreeks (via de Waterlinieweg)  
naar Tunneltje De Bilt en doet vanaf daar alle reguliere haltes aan, en vertrekt 4 keer tussen 
1:15 en 4:00. 

 
Hierbij gelden de gangbare nachttarieven en is instappen alleen mogelijk op Utrecht Centrumzijde. 
Voor de communicatie, kaartverkoop en opzet van de lijnen staan we in overleg met Qbuzz. 
 
Na Koningsnacht zullen we een uitgebreide reizigersanalyse doen en een besluit nemen of we dit 
vervoer in 2015 weer aan willen bieden. De invulling zal dan vergelijkbaar zijn aan 2014, al zullen er 
op basis van de eerste cijfers meer ritten op lijn 450 en minder op lijn 420 ingelegd worden. 
 

5.7 Route scholierenlijnen Rhenen-Amersfoort Van Lodestein 
College 

 
Aanleiding 
 

                                                      
8
 Ritten 1007 en 1026 van lijn 276 rijden nu niet in de vakantieperiode. De besparing in DRU wordt 

dus berekend over 220 werkdagen. 
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Momenteel rijden lijnen 680 en 690 beide een vergelijkbare route tussen Rhenen en het Van 
Lodestein College in Amersfoort. Lijn 680 rijdt nu van Rhenen over de N233 naar Veenendaal en dan 
via het centrum en de Emmalaan via Veenendaal De Klomp, via Ederveen naar het Van Lodenstein 
College. Lijn 690 rijdt van Rhenen via Elst, station Veenendaal West, Station Veenendaal De Klomp 
dezelfde route. Bovendien doen beide lijnen in Woudenberg niet de halte Europalaan aan. 
 
De Spoorlaan in Rhenen is in het voorjaar van 2014 gereconstrueerd, waardoor de halte Ribeslaan 
niet meer te bereiken is voor gelede bussen via de Spoorlaan. Lijn 680 rijdt daardoor nu de route van 
lijn 80 door Rhenen. Bovendien zijn er infrastructurele wijzigingen in Woudenberg (zie paragraaf 5.2) 
en Veenendaal (zie paragraaf 5.3). 
 
Voorstel 
 
Connexxion stelt een aantal kleine routewijzigingen op deze lijnen voor: 

 Rhenen: lijn 680 rijdt vanaf Rhenen Tuinlaan rechtstreeks naar de halte Achterbergse Poort. 
De halte Ribeslaan, die 0 tot 1 instappers per dag kent, wordt hierbij overgeslagen. Bovendien 
heeft de halte Achterbergse Poort een goede fietsenstalling. 

 Veenendaal: de halte Emmalaan wordt door lijn 690 in plaats van 680 aangedaan.  

 Ederveen: alleen lijn 680 rijdt nog via Ederveen, Schras. 

 Woudenberg: beide lijnen gaan de (verplaatste) halte Europaweg aandoen. 
 
Connexxion stelt voor om, in overleg met het Van Lodestein College, deze route al na de zomer van 
2014 in te laten gaan. 
 
Gevolgen 
 
Alle routewijzigingen zijn klein en compenseren elkaar, ze kunnen binnen de huidige rijtijd ingepast 
worden. Reizigers uit het oosten van Woudenberg krijgen een iets betere verbinding. Passagiers uit 
het noorden van Rhenen krijgen theoretisch een slechtere bediening, maar uit de passagierscijfers 
blijkt dat er vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van de haltes in Rhenen (uitgezonderd Tuinlaan en 
Achterbergse Poort). De verkeerssituatie in Ederveen (waar nu ’s morgens in kort tijdsbestek 3 gelede 
bussen passeren) verbetert. 
 

5.8 Bediening Nationaal Militair Museum Soesterberg 

 
 
Aanleiding 
 
Eind 2014 zal het Nationaal Militair Museum (NMM) worden geopend op de voormalige vliegbasis te 
Soesterberg. Vanuit de gemeenten Soest en Zeist is er aan Connexxion en de Provincie Utrecht 
verzocht om dit museum te voorzien van een OV-ontsluiting. De locatie ten opzichte van het huidige 
lijnennet is ongunstig zoals te zien is in figuur 5.3. De prognose is dat het aantal bezoekers van het 
museum en het informatiecentrum maximaal 250.000 per jaar zal zijn. Volgens onderzoek van DHV 
zal het OV-gebruik rond de 5% komen te liggen. Veelal wordt het museum met groepen bezocht 
welke goedkoper uit zullen zijn met de auto. Bij het museum worden 600 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Dit geeft al aan dat er veel autobezoek wordt verwacht.  
Vanuit het Project Defensiemuseum is een recreatieve verbinding gedacht tussen Den Dolder NS en 
het NMM. Deze moet uiterlijk in 2020 in gebruik worden genomen. 
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figuur 12 Locatie Nationaal Militair Museum Soesterberg ten opzichte van huidige lijnennet. 

Op basis van de verwachte (ons inziens hoge) modal split voor OV-bezoekers zullen er op een 
gemiddelde dag 35 bezoekers met het OV komen. In de praktijk zal dit niet gespreid en onregelmatig 
verlopen en zal de piek vooral in weekenden en vakanties plaatsvinden.  
  
Analyse 
  
Het bestaande OV rond de voormalige vliegbasis bestaat uit bus (lijn 52, 56 en 71) en trein (Utrecht – 
Den Dolder – Amersfoort). Tussen Amersfoort en Soesterberg – Zeist rijden streeklijnen 52 en 56. 
Deze lijnen geven een randbediening met het terrein van de voormalige vliegbasis. Omleggen van 
(één) van deze lijnen is niet gewenst. Het aantal huidige (doorgaande) reizigers is vele malen groter 
dan het potentieel aantal reizigers voor het Nationaal Militair Museum. We zullen bij bediening van het 
Defensiemuseum met (één van) deze buslijnen meer reizigers verliezen dat we ervoor terug krijgen.  
 
Tussen Soesterberg en Soest-Zuid NS rijdt de ontsluitende lijn 71. Deze lijn zou mogelijk via het 
Defensieterrein kunnen rijden (1 kilometer omrijden per richting). Deze lijn is echter niet geschikt voor 
het vervoeren van bezoekers, omdat de capaciteit (max. 8 personen) te beperkt is en de 
bedieningsperiode alleen op werkdagen (halfuurdienst) en zaterdag (uurdienst) overdag is. Terzijde 
wordt gemeld dat de het omrijden niet past binnen de huidige rijtijd, waardoor er extra busjes ingezet 
zouden moeten worden, of er moet toestemming worden verleend om gebruik te maken van de 
fietsdoorsteek over de voormalige landingsbaan. Een andere mogelijkheid is om extra pendelbusjes in 
te zetten tussen Soesterberg ‘t Zwaantje en het NMM. Dit is een erg kostbare oplossing en zal een 
lage kostendekkingsgraad opleveren. 
 
Al me al zijn de bestaande busverbindingen onvoldoende geschikt en is het vervoerkundig 
onvoldoende interessant om het NMM  te bedienen. 
 
Op verzoek van de provincie Utrecht zullen wij vanaf de start van de opening monitoren of en zo ja 
van welke omvang er de wens bestaat van een ov-bediening voor de ontsluiting van het NMM. Hiertoe 
zullen wij onze klantenservice opdracht geven om vragen en verzoeken van reizigers te monitoren. 
Tevens zullen chauffeurs op lijn 71 en 56 uitgevraagd worden of en op welke momenten zij vragen 
van reizigers krijgen over het NMM of bezoekers naar het NMM.  
 
Voorstel 
 
Connexxion stelt voor om de huidige lijnvoering te handhaven en geen directe verbinding met het 
Nationaal Militair Museum te realiseren. Connexxion zal monitoren of er nood is aan een OV-
verbinding met het NMM, dit door het bijhouden van in- en uitstapcijfers van de halte(s) dicht bij het 
NMM vóór en na de opening, en door het bijhouden van vragen aan chauffeurs en de klantenservice. 
  



Vervoerplan 2015  3 juni 2014 

Connexxion Openbaar Vervoer  28 

Gevolgen 
 
Dit heeft voor het vervoerplan 2015 geen gevolgen voor de kwantiteiten. Een mogelijke routewijziging 
van lijn 71 kan een positieve bijdrage leveren aan het aantal reizigers op deze lijn. Het is echter de 
vraag of dit wenselijk is gezien de beperkte capaciteit van deze taxibus en het risico op een hogere 
bezetting dan het aantal zitplaatsen. Daarnaast heeft lijn 71 een zeer beperkte bediening in het 
weekend, juist het moment waarop het museum de meeste bezoekers zal trekken. 
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6 Utrecht West 
 
 

6.1 Busbaan Rijnvliet: kortere route lijnen 102, 103 en 107  

 
 
Aanleiding 
 
In juli 2014 wordt de busbaan Rijnvliet opgeleverd. Deze busbaan vormt de ontbrekende schakel 
tussen het huidige einde van de busbaan bij het Strijkviertel en het viaduct over de A2 naar 
Papendorp, bij de Utrechtse Bazaar. 
 
Voorstel 
 
De lijnen 102, 103 en 107 gaan, al vanaf zomer 2014, gebruikmaken van de nieuwe busbaan (zie 
figuur 13). 
 

 
figuur 13 route van lijn 102, 103, 107 via de nieuwe busbaan Rijnvliet 

 
De haltes aan het Strijkviertel, Recreatieplas en Proost en Brandt, komen te vervallen. Langs de 
busbaan komt een nieuwe halte ter hoogte van het sportpark Rijnvliet.  
Door de busbaan ontstaat een snelle en efficiënte route langs het industrieterrein Oudenrijn. 
Bovendien is de route minder filegevoelig dan de oude route, zodat de punctualiteit van de bus 
verbetert. 
 
Gevolgen 
 
Omdat de omweg via het Strijkviertel en de Letschertweg komt te vervallen is per rit twee minuten 
minder rijtijd nodig. Deze inkorting van de rijtijd levert 350 DRU’s in de spitsuren op en 1.620 uur in de 
daluren. Tegelijk neemt de reisduur en de kosten van een reis tussen Utrecht en Harmelen c.q.  
Montfoort (en verder) af. Door de afname van de reistijd worden 10 reizigers per dag extra verwacht.   
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6.2 Uurdienst in de avonduren op lijn 107 

 
 
Aanleiding 
 
De bussen van lijn 107 rijden tijdens de avonduren op maandag t/m zaterdag nog tot laat met een 
halfuurdienst. De bezetting van de bus op de late avond (na 20 uur) is van zodanige aard dat de 
bussen vooral leeg rondrijden. Daarom wordt gekeken naar mogelijkheden om het aanbod aan 
vervoer beter in overeenstemming te brengen met de vraag naar vervoer. 
 
Voorstel 
 
In de onderstaande tabellen staat de bezetting van lijn 107 in de avonduren (bron: NVS 
voorjaarstelling 2014) 
 
Werkdag (richting Gouda) 

 
 
Werkdag (richting Utrecht) 

 
 
Zaterdag (richting Gouda) 

 
Zaterdag (richting Utrecht) 

 
 
Uit de telcijfers blijkt dat er in de avonduren hooguit 15 personen in een bus zitten. Een bus heeft een 
capaciteit van 40 personen. Daarmee is de drukste rit in de avonduren voor een derde gevuld. De 
meeste andere ritten zitten hier nog ver onder. 
Op grond hiervan wordt voorgesteld om de halfuurdienst op lijn 107 na 20 uur ’s avonds te beëindigen 
en na dit tijdstip een uurdienst te gaan rijden. De drukste rit heeft dan een bezetting van ongeveer 20 
personen. Dat betekent dat deze rit nog een restcapaciteit van 20 personen heeft. 
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Gevolgen 
 
Qua reizigersaantallen worden geen grote verschuivingen verwacht. De drukte op zaterdagavond 
wordt door uitgaanspubliek veroorzaakt, dat geen alternatief voor de bus heeft. Het aantal DRU’s 
neemt op jaarbasis af met ongeveer 1.500 DRU’s.  . 
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7 Conclusies 
Uiteindelijk leiden alle wijzigingsvoorstellen tot de in tabel 7.1 genoemde verandering in het aantal 
verwachte reizigers en de bijdrage van de Provincie Utrecht aan Connexxion voor de concessie 
Provincie Utrecht. 
 

  DRU Reizigers 

  Spits-DRU Dal-DRU Taxi-DRU   

Rijtijdmutaties -340:05 -1451:04 0   

Voorstel         

Kwartierdienst lijn 2, Amersfoort 0:00 -1219:45 0:00 -2.805 

Eenrichtingsverkeer Leusderkwartier - - - - 

Tabaksteeg, Leusden 0:00 0:00 0:00 3.650 

Europaweg en Laanzicht, Woudenberg 0:00 0:00 0:00 2.920 

Centrum Veenendaal 0:00 0:00 0:00 730 

Lijn 83, tegenspitsrichting -114:45 -705:30 0:00 0 

Spitslijnen -213:45 -455:15 0:00 -2.025 

Koningsnacht 0:00 0:00 0:00 700 

Route Scholierenlijnen 0:00 0:00 0:00 0 

Bediening NMM - - - - 

Busbaan Rijnvliet -248:18 -1204:47 0:00 3.650 

Uurdienst lijn 107, avonduren 0:00 -970:02 0:00 0 

Subtotaal voorstellen (DRU) -576:48 -4555:19 0:00   

Totale wijziging financieel* € -336.940,78 6.820 

* prijspeil 2014 
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 Wensen overheden en Bijlage 1
consumentenorganisaties 

 
Gemeente Amersfoort 
 
Wens:  Bij een stijgend passagiersaantal op de spitslijnen richting De Uithof, graag meer ritten. 
 

Reactie: Het aantal passagiers op de spitslijnen is in 2013 gestegen, en het aanbod is met 
ingang van dienstregeling 2014 flink uitgebreid. Daarentegen is de verwachting dat het 
afschaffen van de UB-pas en de onzekerheden van de Studenten OV-chipkaart een rem op 
de groei zet. Bovendien is er in de hoogspits nog een flinke overcapaciteit. In combinatie met 
het beperkte budget bij de Provincie Utrecht besluit Connexxion het aanbod niet uit te breiden.  
 

Wens:  Terughoudendheid met het aanpassen van busroutes of overslaan van haltes. 
 

Reactie: Wij zullen busroutes, inclusief haltes, in Amersfoort in nauw overleg met de 
gemeente aanpassen. 

 
Gemeente Bunschoten 
 
Wens: Op de Amersfoortseweg ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein Haarbrug-Zuid een nieuwe  

halte realiseren. 
 

Reactie: Het nieuwe industrieterrein ligt op loopafstand van de huidige halte Polynorm. Bij het 
in huidige vorm geplande industrieterrein zien wij geen noodzaak om een extra bushalte aan 
te doen.. Bij het verder naar het zuiden uitbreiden van het industrieterrein zullen we een extra 
halte overwegen. 

 
Gemeente Schoonhoven 
 
Wens: Het bieden van een extra late rit op lijn 195 op zondagavond. 
 

Reactie: De nu laatste ritten hebben een bezetting van slechts 5 personen. Toen de extra late 
rit op lijn 195 nog reed (in 2011) maakten er eveneens slechts ongeveer 5 personen gebruik 
van. Op grond hiervan is niet te verwachten dat er veel personen van deze rit gebruik gaan 
maken. Derhalve zal deze rit in 2015 niet aangeboden worden. 

 
Gemeente Soest 
 
Wens: Extra late-avond- of nachtritten van Amersfoort naar Soest – ook op werkdagen 
 

Reactie: De gemeente Soest heeft dit verzoek eerder gedaan, maar deze verbinding is naar 
verwachting niet kostendekkend te realiseren. De provincie heeft aangegeven nachtvervoer te 
willen faciliteren, maar niet te financieren. De provincie en Connexxion hebben daarvoor reeds  
op 31 oktober 2013 een offerte naar de gemeente Soest gestuurd met een voorstel voor het 
rijden van nachtvervoer en met financiering vanuit de gemeente.  Vanuit de gemeente Soest 
is geen reactie op gekomen.  
Hierom, en vanwege het lage passagiersaantal, bieden wij deze rit(ten) in 2015 niet aan. 

 
Wens: Krappe overstaptijd van lijn 70 op lijn 74 te Soestdijk Noord verbeteren. 
  

Reactie: Wij zullen hier met het ontwerpen van de dienstregeling rekening mee houden. 
 
Wens: Een rechtstreekse verbinding van Soest naar het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, 
door het verleggen van lijn 74. 
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Reactie: Lijn 74 verzorgt momenteel niet alleen de verbinding tussen Soestdijk, Soest en 
Amersfoort, maar heeft ook een belangrijke functie binnen Amersfoort zelf op het 
bedrijventerein De Isselt. Bij het verleggen van de route van lijn 74 zouden de haltes 
Industriestraat en Mijnbouwweg niet meer aangedaan worden, en deze worden nu dagelijks 
door 153 reizigers gebruikt, terwijl er nu dagelijks 39 reizigers tussen Soest en het MMC zijn. 
Connexxion verwacht niet dat een rechtstreekse route naar het MMC het aantal busreizigers 
zo laat toenemen, dat dit het reizigersverlies naar De Isselt compenseert. Vanwege deze 
redenen gaan wij niet over tot het verleggen van lijn 74 naar het MMC. 
 
Wel zal Connexxion proberen om de dienstregeling van lijn 74 aan te passen, zodat deze op 
de halte Kwekersweg een goede aansluiting geeft op bussen naar het MMC, zonder overige 
aansluitingen onmogelijk te maken. Deze aansluiting is nu erg slecht. 

 
Gemeente Stichtse Vecht: 
 
Wens: Tijdens de avonduren op zaterdag lijn 120 ieder half uur laten rijden. 
 

Reactie:  de bezetting van lijn 120 in de avonduren zodanig dat er geen noodzaak is om ieder 
halfuur te gaan rijden. Uit de NVS-gegevens van 2013 blijkt dat de bezetting in de avonduren 
op het drukste punt tussen de 20 en 25 personen ligt. Daarmee is voldoende restcapaciteit 
aanwezig, aangezien een bus 45 zitplaatsen heeft. 
Wijders heeft de provincie  naar aanleiding van de invoering van een kwartierdienst bij de trein 
tussen Breukelen en Utrecht afgesproken dat er daarnaast zo min mogelijk bussen parallel 
aan de spoorlijn rijden. De bediening van lijn 120 met een uurdienst op zaterdagavond past 
binnen deze overeenkomst. Daarmee zal de bediening niet worden uitgebreid om geen 
concurrentie voor de frequenter rijdende trein te doen ontstaan. 

 
Wens: Verbinding tussen Kockengen en Breukelen in de avond en op zondag. 
 

Reactie: de stilstand bij Breukelen station (15 minuten) is te kort om naar Kockengen heen en 
weer te rijden (dat kost 20 minuten). De aansluiting vanuit Breukelen Noord op de trein zal 
dan slechter worden om de verlenging naar Kockengen mogelijk te maken. De 
reizigersaantallen van lijn 124 overdag en op zaterdag zijn niet van zodanige aard dat er 
aanleiding bestaat om ’s avonds en op zondag te rijden. In een periode waarin de budgetten 
onder druk staan wordt de voorkeur gegeven om het bestaande voorzieningenniveau in stand 
te houden. 

 
Wens: Betere overstapmogelijkheid tussen de lijnen 120 en 36 in Maarssen. 
 

Reactie: lijn 120 heeft in Maarssen een logische en gestrekte route via de Straatweg. Deze 
route voldoet goed aan de vraag van de reiziger. Lijn 36 heeft een ontsluitende route door 
Maarssen, waarbij alle belangrijke plaatsen in dit dorp bediend worden. Het ligt daarom voor 
de hand om de route van lijn 36 zodanig te muteren dat deze een gezamenlijke halte met lijn 
120 heeft. Bij Connexxion zijn trouwens geen vragen van reizigers over deze overstap 
binnengekomen 

 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
Wens: Lijn 82 laten keren bij De Beaufortweg (Huis Doorn) in plaats van bij de halte Doorn Centrum. 
 

Reactie: Er zijn dagelijks gemiddeld 71 reizigers die overstappen van lijn 82 op de lijnen 50, 
56 en 81 v.v. Door lijn 82 te laten keren bij Huis Doorn vervalt deze rechtstreekse overstap. 
Wel zullen we nogmaals bij chauffeurs onder de aandacht brengen niet te keren bij de 
Kampweg. 

 
Gemeente Veenendaal 
 
Wens: Lijnen 80 en 81 via het heringerichte Centrum laten rijden.  
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Reactie: Wij gaan hier in mee (zie paragraaf 5.3). In het overleg met de gemeente Veenendaal 
van 19 februari j.l. hebben we besloten af te zien van bediening van de halte Politiebureau, 
wegens de nabijheid van overige haltes. 

   
Gemeente Vlist 
 
Wens: In stand houden lijn 106. 
 
 Reactie: er zijn geen plannen om lijn 106 aan te passen. 
 
Wens: Afstemmen vertrektijden lijn 106 op de treinen uit Rotterdam en Utrecht in Gouda. 
 

Reactie: de treinen tussen Utrecht resp. Rotterdam en Gouda rijden ieder kwartier. Daarmee 
is dat tegelijk de maximale overstaptijd op de bus. Vanuit Rotterdam bedraagt de overstap 
inderdaad een kwartier. Vanuit Utrecht is dit in de middag korter, namelijk 5 minuten. Van 
belang is dan wel dat reizigers in Utrecht de Haagse trein nemen. 
Omdat de grootste groep gebruikers van lijn 106 scholieren zijn is de dienstregeling van lijn 
106 gebaseerd op de lestijden van het Driestar College en de scholen bij De Mammoet. 

 
Wens: Uitbreiding busverbinding Vlist – Schoonhoven. 
 

Reactie: de kernen Vlist en Schoonhoven liggen beide in Zuid-Holland. Dit is daarom een 
aangelegenheid voor de opdrachtgever Zuid-Holland en Arriva. 

 
Wens: Afstemmen van de dienstregeling van lijn 107 op de treinen in Gouda. 
 

Reactie: de bussen van lijn 107 geven in Gouda aansluiting op de Intercitytreinen naar en van 
Den Haag en Rotterdam. 

 
Gemeente Woerden 
 
Wens: Bediening Antonius ziekenhuis Leidsche Rijn. 
 

Reactie: de wens wordt door Connexxion begrepen. Het ziekenhuis is gevestigd aan de 
Soestwetering, net ten noorden van het station Leidsche Rijn, in het noordelijk deel van het 
gelijknamige stadsdeel. De lijnen 102/103 bedienen vanuit Woerden juist het zuidelijke deel 
van Leidsche Rijn, te weten Veldhuizen en De Meern. Voor deze lijn(-en) betekent het 
bedienen van het ziekenhuis een flinke omweg door de Utrechtse deelgemeente Leidsche 
Rijn.  
Tegelijkertijd bedient de NS middels een extra stoptrein Woerden – Utrecht Centraal het 
station Leidsche Rijn, dat op loopafstand van het ziekenhuis ligt. De verbinding tussen 
Woerden en het Antonius ziekenhuis wordt dus al door de trein verzekerd. Om parallelliteit te 
voorkomen zal de bus dit niet ook gaan doen. 

 
Wens: Uitbreiding van de lijnen 104/105 over bedrijventerrein Snel en Polanen. 
 

 Reactie: een dergelijke route leidt tot een grote lusroute vanaf de Europabaan naar de 
Zeeweg en weer terug naar de Europabaan. Doorgaande reizigers naar en van Linschoten, 
Montfoort en verder worden zo geconfronteerd met een langere reistijd en hogere reiskosten 
(de chipkaart werkt met een kilometertarief). Om die reden is het beter om de huidige route in 
stand te laten. De kosten van de uitbreiding wegen immers niet op tegen de opbrengsten. 

 
Wens: Verbeteren busverbinding Woerden – Zegveld. 
 

 Reactie: de buurtbus tussen Woerden en Zegveld gaat als proef vaker rijden, namelijk ook op 
zaterdag. Voor het overige zal overleg gevoerd moeten worden met Arriva omdat lijn 101 
onder de concessie Zuid-Holland Noord valt.  

 
Wens: Handhaven bestaande busroutes. 
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 Reactie: aan deze wens wordt voldaan. 
 
Gemeente Woudenberg 
 
Wens: De lijnen 80 en 83 via de halte Laanzicht laten rijden. 
 

Reactie: Connexxion laat dit afhangen van de mogelijkheid om de halte Europaweg te 
verplaatsen naar ten zuiden van de rotonde Europaweg/Rembrandtlaan, anders komen wij 
rijtijd te kort. Als deze verplaatsing gerealiseerd wordt, gaan wij de halte Laanzicht aandoen 
met lijnen 80, 83 en de scholierenlijnen. 

 
Wens: De lijnen 82 en 83 sneller naar Amersfoort laten rijden. 
 

Reactie: Vanaf december 2014 zullen lijnen 82 en 83 via de Stichtse Rotonde naar Amersfoort 
Centraal rijden. Naar verwachting is in juni 2015 de Kersenbaan in Amersfoort gereed, 
waardoor via de Kersenbaan naar het centrum gereden kan worden. Wij verwachten dat de 
rijtijd hiermee ingekort kan worden, maar vanwege de gewijzigde verkeerssituatie is nog niet 
goed te zeggen hoeveel.  Zie ook paragraaf 5.1. 

 
Wens: Realisatie van een tienminutendienst met de lijnen 80, 82 en 83 tussen Woudenberg en 

Amersfoort. 
 

Reactie: In de huidige situatie zou dit tussen Woudenberg en Veenendaal voor een 10-20-10-
20-patroon over het uur zorgen. Gezien de lagere frequentie op deze corridor hebben 
reizigers hier meer last van een onregelmatig patroon dan op de corridor tussen Woudenberg 
en Amersfoort. Vandaar dat Connexxion bij behoud van de huidige frequenties niet 
voornemens is om het patroon te veranderen. 

 
 
Provincie Zuid-Holland 
 
Wens: Gezamenlijke exploitatie met Arriva op lijn 195/295 voortzetten. 
 
 Reactie: dit is inderdaad de bedoeling. 
 
ROCOV 
 
Utrecht Oost 
 
Wens: Spitslijnen ook buiten de spitsuren laten rijden en de frequentie verhogen. 
 

Reactie: De huidige lijnvoering van de spitslijnen is zo opgezet dat buiten de spitsuren weinig 
vervoersvraag te verwachten valt, aangezien de lijnen van woongebieden naar een 
ziekenhuis- en onderwijsterrein rijden. Het huidige passagiersaantal laat geen noodzaak tot 
frequentieverhoging zien. 

 
Wens: De lijnen 82 en 83 via de Van Snouckaertlaan laten rijden. 
 

Reactie: De Van Snouckaertlaan en de Utrechtseweg hebben eenrichtingsverkeer, op zo’n 
manier dat bij een route via de Stichtse Rotonde het rijden via de Van Snouckaertlaan 6 
minuten rijtijd kost richting Amersfoort en niet mogelijk is richting Woudenberg. Als alternatief 
gaat Connexxion haar best doen lijnen 82 en 83 een aantrekkelijke overstap te laten bieden 
op een buslijn die via de Stadsring rijdt, in afwachting van het gereedkomen van de 
Kersenbaan. 

 
Wens: Lijn 80 via de Stichtse Rotonde of de Kersenbaan laten rijden en lijn 82 via de Tabaksteeg 
laten rijden. 
 

Reactie: lijn 80 geeft alle dagen, de hele dag door, een verbinding voor reizigers vanaf de 
Utrechtse Heuvelrug tot aan Amersfoort. Reizigers kunnen daarbij ook Leusden bereiken. Bij 
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het laten rijden van alleen lijn 82 via Leusden valt de bediening vanuit het zuiden naar 
Leusden in de avonduren en op zondag weg. 

 
Wens: De lijnen 50 en 80 tussen Rhenen en Wageningen in een kwartierdienst laten rijden. 
 

Reactie: Lijnen 50 en 80 zijn momenteel tussen Rhenen en Wageningen zwak bezet, 
waardoor een kwartierdienst hier een overbediening geeft. Bovendien is lijn 50 te Driebergen-
Zeist aan de stoptrein Utrecht-Veenendaal gekoppeld, en lijn 80 in Veenendaal-De Klomp aan 
de daar halterende intercity’s, wat het lastig maakt  om de lijnen 50 en 80 tussen Rhenen en 
Wageningen te verschuiven 

 
Utrecht West 
 
Wens: Kan er in de zomer niet een taxibus een lusje via de Scheendijk gaan rijden? Veel recreanten 

voor de jachthavens en de vele huisjes daar. 
 

Reactie: gezien de excentrische ligging van de Scheendijk zal hiervoor een aparte (zomer-) 
lijn in het leven moeten worden geroepen. De verwachting is dat het aantal reizigers zeer 
gering zal zijn. Daardoor is de keuze gemaakt de hiermee gemoeide DRU’s aan andere zaken 
te besteden. 

 
Wens: Meer bussen tussen Woerden en Zegveld. 
 

Reactie: de buurtbus tussen Woerden en Zegveld gaat op proef vaker rijden, namelijk ook op 
zaterdag. Voor het overige zal overleg gevoerd moeten worden met Arriva omdat lijn 101 
onder de concessie Zuid-Holland Noord valt.  

 
Wens: De ritten van lijn 107 die in Montfoort eindigen omzetten in een lijn 108 via de Fluitenkruidhof. 
 

Reactie: deze variant slaat de halte Kasteelplein over. Daarmee wordt de centrale halte van 
Montfoort slechter bediend en dat is niet wenselijk. Daarnaast zouden de ritten van een 
eventuele lijn 108 via de Parklaan gaan rijden. Deze straat is een 30km-zone met veel 
drempels en is derhalve niet geschikt als busroute. Lijn 104 rijdt alleen bij gebrek aan beter 
door deze straat.  
Los hiervan is de 107 nu een directe en snelle route tussen Gouda, Utrecht, Oudewater en 
Montfoort die al vele jaren voldoet aan de vraag van de reizigers. Dit soort aanpassingen leidt 
alleen tot minder directe routes en daardoor een daling van de reizigersaantallen. 

 
Wens: Een halte op de Minkemalaan voor het Minkemacollege in Woerden. 
 

Reactie: dit wordt opgenomen met de gemeente Woerden. Als zij hiermee instemmen is er 
geen bezwaar tegen, hoewel de school op slechts enkele honderden meters van het station is 
gelegen. 

 
Wens: Lijn 102 via de Fagellaan i.p.v. de Cattenbroekerdijk laten rijden. 
 

Reactie: dit wordt opgenomen met de gemeente Woerden. Als zij instemmen met een extra 
halte bij de Fagellaan is hier geen bezwaar tegen. De gemeente Woerden zal dit afstemmen 
met de bewoners in verband met eventuele bezwaren van hun zijde. 

 
Wens: Een extra halte voor lijn 295 ter hoogte van de Zuiderparklaan in IJsselstein. 
 

 Reactie: dit wordt opgenomen met de gemeente IJsselstein. Als zij instemmen met een extra 
halte bij de Zuiderparklaan is hier geen bezwaar tegen. 

 
Wens: Lijn 104 /105 via de Apenijnenstraat in Woerden laten rijden. 
 

 Reactie: deze route loopt door een woonstraat en is wel geschikt om met taxibusjes te rijden, 
maar voor de grote bussen die op de lijnen 104 en 105 worden ingezet is deze route minder 
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geëquipeerd.  Daarnaast leidt deze route tot extra reistijd en kosten tussen Woerden en 
Linschoten (en verder). 

 
Wens: Lijn 107 in Oudewater via de halte Vierbergenweg laten rijden. 
 

Reactie: dit betekent voor de doorgaande reizigers tussen Montfoort en Gouda, resp. 
Haastrecht en Gouda een extra omweg. Naast een langere reistijd betekent dit ook nog eens 
hogere reiskosten doordat de OV-chipkaart een kilometertarief heeft. Reizigers vanaf de 
Vierbergenweg die richting Utrecht willen reizen worden al bediend door de lijnen 105 en 207. 
Blijven alleen de reizigers richting Gouda over. Dit is een minderheid van de reizigers bij de 
Vierbergenweg en het voordeel weegt niet op tegen de nadelen voor de doorgaande reizigers. 
De route van lijn 107 is al sinds de tijd van de VAGU onveranderd gebleven (los van de 
bediening van het Strijkviertel in De Meern). Dat is niet voor niets: de lijn heeft een logische 
route (het volgt de loop van de Hollandsche IJssel via de N228) en verbindt de kernen 
Montfoort, Willeskop, Oudewater en Haastrecht met de verzorgingskernen Utrecht en Gouda. 
Daarmee voldoet de lijn goed aan de wensen van de bevolking: via een vlotte route brengt de 
bus mensen naar de dichtstbijzijnde verzorgingskern, waar desgewenst overgestapt kan 
worden op de trein voor verdere bestemmingen. Omwegen als via de Vierbergenweg in 
Oudewater zorgen er alleen voor dat het succesvolle concept van lijn 107 (voorheen lijn 180) 
wordt ondermijnd. 

 
Wens: Een lijndienst via Waarder laten rijden. 
 

Reactie: Waarder ligt in Zuid-Holland. Dit zal de Provincie Zuid-Holland met Arriva moeten 
 afstemmen. Vanuit de Provincie Utrecht ligt geen opgave voor het bedienen van kernen in een 
naburige provincie. 

 
 
Huidige niveau handhaven: 
 

 Gemeente Amsterdam 

 Gemeente IJsselstein 

 Gemeente Oudewater 

 Gemeente Wijdemeren 

 ROCOV Hollands Midden 
 
Niet gereageerd op uitvraag Connexxion: 
 

 Gemeente Eemnes 

 Gemeente Lopik 

 Gemeente Montfoort 

 Gemeente Nijkerk 

 Gemeente Renswoude 

 Gemeente Rhenen 

 Gemeene Wijk bij Duurstede 

 Gemeente Wageningen 

 Gemeente Zeist 

 Provincie Gelderland 

 Provincie Noord-Holland 

 Bestuur Regio Utrecht 

 Stadsregio Amsterdam 
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 Advies ROCOV en reactie Connexxion Bijlage 2
 
Onderstaand is integraal het advies van het ROCOV Utrecht te afgedrukt. Daar waar ROCOV een 
advies geeft dat niet meegaat in het door ons voorgestelde, geeft Connexxion in rode tekst een 
reactie. 
 
 

 
 
Aan:  Connexxion Openbaar Vervoer 

T.a.v. R. Koster 
Betreft: Advies concept-vervoerplan 2015 
 
Utrecht, 26 mei 2014 
 
 
Geachte heer Koster, 
 
Het ROCOV Utrecht maakt graag gebruik van de gelegenheid te adviseren over het concept- 
Vervoerplan 2015 in de provinciale concessie. Wij doen dit op basis van de versie van het vervoerplan 
van 8 mei 2014. Over aanpassingen in dit concept ontvangen wij graag afzonderlijke 
adviesaanvragen. 
 
In deze brief treft u de concrete adviezen in cursief aan. 
 
Het ROCOV is al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het Vervoerplan betrokken. Zowel in 
werkgroepverband als plenair zijn vragen beantwoord en voorstellen nader toegelicht. Wij 
beschouwen dat als een prettige en efficiënte manier van werken. 
 
Als eerste willen wij in ons advies ingaan op een element in het Vervoerplan waarover het ROCOV 
ronduit ontevreden is. Het betreft de wijze waarop het voorstel over de bediening van de wijk 
Tabaksteeg in Leusden tot stand is gekomen. 
Jarenlang heeft het ROCOV aangedrongen op ontsluiting van deze wijk door de route van de lijnen 
80, 82 en 83 te verleggen over een ook al jaren aangekondigde busbaan. Hierdoor zouden deze lijnen 
die vaak oponthoud oplopen op de N228, minder vertragingsgevoelig worden. Wat nu gerealiseerd 
wordt is geen vlotte busbaan langs Tabaksteeg maar een bochtige route dóór de wijk die maar voor 
een deel vrij is van overig verkeer. Bovendien vinden de bewoners van de Tabakssteeg twee bussen 
per uur voldoende. Dat de gemeente Leusden de wens van de bewoners volgt is tot daar aan toe. Dat 
de provincie vervolgens de gemeente volgt en de succesvolle kwartierdienst van de lijnen 80 en 83 uit 
elkaar laat trekken – en dat zelfs de gedeputeerde op detailniveau uitspreekt “lijn 80 door Tabaksteeg, 
of helemaal geen bus” – kunnen wij niet volgen. De provincie zou de kaders moeten vaststellen (2x 
per uur op alle dagen en avonden) en de uitwerking aan de deskundigen bij Connexxion hebben 
moeten overlaten. Nu zijn ambtenaren en politici op de stoel van de vervoerder gaan zitten. De wens 
dat laatste te voorkomen, was in de jaren negentig een van de uitgangspunten bij het ontwerpen van 
de Wet Personenvervoer-2000. 
 
Over het voorstel zelf verwijzen wij naar paragraaf 5.1. 
 
Hieronder gaan wij in op de afzonderlijke voorstellen. Daarbij volgen wij de paragraafnummering in het 
concept-vervoerplan. Onder het kopje Algemeen worden onderwerpen behandeld die geen deel 
uitmaken van de voorstellen in het Vervoerplan maar waarover wij toch in het kader van dit advies 
enkele opmerkingen willen maken. 
 
4 Amersfoort Stad 
Algemeen 
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Het ROCOV neemt met interesse kennis van de vervoersontwikkeling op de vorig jaar gewijzigde 
buslijnen in Rustenburg en Liendert (alleen nog 6 in hogere frequentie i.p.v. 6 en 7). 
Uit ontvangen klachten constateren wij dat voor instappers in de omgeving Wiekslag-Gruttostraat- 
Vogelplein, die voorheen een halte van lijn 7 nabij hadden, de loopafstand naar de dichtstbijzijnde 
halte van lijn 6 (t.w. Arendshorst, Rustenburgerweg/Van Randwijcklaan of Ganzenstraat) vrij fors is 
geworden. 
 
Daarom stellen wij voor met de gemeente Amersfoort te onderzoeken of een halte kan worden 
toegevoegd nabij het kruispunt Trekvogelweg/Van Randwijcklaan. 
 

Reactie Connexxion: Wij gaan hier niet in mee. De overige haltes van lijn 6 geven een 
afdoende oppervlakteontsluiting; ook vanaf het winkelcentrum Vogelplein is er altijd een halte 
binnen 400 meter loopafstand. Zowel de provincie Utrecht als de gemeente Amersfoort zijn 
dezelfde mening aangedaan. 

 
4.1 Eenrichtingsverkeer rond Kersenbaan 
 
Het ROCOV heeft net als Connexxion en de provincie bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde 
eenrichtingsverkeer in het Leusderkwartier. Wij hebben er begrip voor dat in afwachting van de 
ontwikkelingen geen voorstellen worden gedaan om de routes van de lijnen 1 en 8 aan te passen. 
Voor dat laatste is ook vervoerkundig geen aanleiding. Over de in bijlage 5 geschetste mogelijke 
lijnvoering (waarover i.h.k.v. het Vervoerplan niet hoeft te worden geadviseerd) doen wij geen 
uitspraak, met één uitzondering: het ROCOV neemt geen genoegen met grotere loopafstanden in 
andere buurten, zoals in een van de varianten in de Archipelbuurt het gevolg zou zijn. 
 
Het ROCOV gaat ervan uit, dat de gemeente Amersfoort zich ervan bewust is dat de provincie niet 
van plan is hogere exploitatiekosten voor zijn rekening te nemen. Compensatie zou elders in de 
gemeente moeten worden gevonden. 
 
Het ROCOV zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en ziet zonodig eventuele concrete voorstellen 
en adviesaanvragen tegemoet. 
 
5 Utrecht Oost 
 
Algemeen 

Het ROCOV betreurt dat er dit jaar nog geen voorstellen konden worden opgenomen om de rijtijd 
tussen Veenendaal en Amersfoort te verkorten door sneldiensten via de A12 te laten rijden. Wij 
roepen de provincie op met Rijkswaterstaat en ProRail te onderzoeken hoe de verkeersafwikkeling bij 
afrit Maarsbergen kan worden verbeterd, zodat deze verbinding mogelijk wordt en tot een werkelijke 
versnelling leidt. 
 
N.a.v. de reactie op onze wens (pag. 37), de lijnen 50 en 80 tussen Rhenen en Wageningen een 
kwartierdienst te laten rijden, merken wij het volgende op. De argumentatie waarom het huidige 
patroon in de dienstregeling bestaat is volkomen duidelijk. De opgegeven reden dat er een 
overaanbod zou zijn bij een kwartier verspringend patroon tussen de bussen delen we niet. Het is 
hetzelfde aanbod van bussen per uur als thans. De busdienst wordt echter aantrekkelijker en er 
ontstaat vanzelf een veel betere aansluiting op de trein in Rhenen. In feite is, omdat ook Lijn 45 
(Arriva) hier een rol speelt, met meerdere partijen (zoals provincie Gelderland, WERV-gemeenten en 
Arriva) een integrale optimalisering van de busdiensten nodig waarbij met behoud van de Stadsdienst-
functie in Rhenen (nodig i.v.m. de hoogteverschillen in die stad) ook aandacht geschonken dient te 
worden aan de relatie Betuwe-Veenendaal. 
 
5.1 Tabaksteeg, Leusden 
 
In de inleiding hebben we al aangegeven ongelukkig te zijn met de manier waarop de voorwaarden 
die de provincie aan Connexxion heeft gesteld, tot stand zijn gekomen. Wij hebben waardering voor 
de creativiteit van de vervoerder die onder de gegeven omstandigheden met een werkbaar alternatief 
is gekomen. 
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In zijn algemeenheid wijst het ROCOV het idee af om de lijnen 80, 82 en 83 tussen Woudenberg en 
Amersfoort verschillende routes te geven. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze splitsing 
als gegeven te aanvaarden. 
 
Er ontstaan nu twee routes tussen Woudenberg en Amersfoort: de ene via Tabaksteeg, Leusden en 
de Heiligenbergerweg; de andere via de N228 en in de uiteindelijke fase via de Kersenbaan. Het komt 
ons voor dat deze laatste route voor reizigers naar het station sneller en korter is. Dat laatste is van 
belang, omdat het tarief per afgelegde kilometer wordt berekend. 
 
Het ROCOV is van mening dat de lijnen met de meeste doorgaande reizigers de kortste route moeten 
nemen. Dat zijn in dit verband de lijnen 80 en 83. De ontsluitende route via Tabaksteeg zou dan 
toevallen aan lijn 82. 
De keuze voor lijn 80 is gemaakt op grond van de huidige frequentie en bedieningstijden. Deze zijn 
het gevolg van het gebruik van de gehele lijn. Alle dorpen en wijken op de route profiteren daarvan 
mee. In dit geval had het belang van de doorgaande reiziger echter een groter gewicht bij de keuze 
moeten hebben krijgen. 
Op de dagen en uren dat lijn 82 niet rijdt (’s avonds en op zondag) zou vanzelfsprekend een 
gecombineerde lijn 80/82 de route via Tabaksteeg naar Wageningen kunnen rijden. 
 
Het ROCOV betreurt de keuze om met lijn 80 de wijk Tabaksteeg te gaan ontsluiten en blijft bij de al 
eerder gegeven keuze voor lijn 82. Deze rijdt in de spits 2x per uur rijdt en overdag 1x per uur. Gezien 
de verwachte reizigersaantallen uit de wijk lijkt ons dat voldoende. ’s Avonds en op zondag, als lijn 82 
niet rijdt, is een gecombineerde route 80/82 via Tabaksteeg mogelijk. 
 

Reactie Connexxion: Wij nemen uw bezwaren ter kennisgeving aan. Wij zullen het gebruik 
van de lijnen in en rond de wijk Tabaksteeg monitoren. Mocht er, naar aanleiding van het 
gebruik, aanpassing van de route wenselijk zijn, dan zullen wij dit serieus opnemen. 

 
Tijdelijke route: overstap op lijnen 56 en 19 
Het ROCOV adviseert in de periode tot de opening van de Kersenbaan de halte Potgieterlaan aan de 
Utrechtseweg wel door de lijnen 82 en 83 te laten bedienen. Dit om een overstap op de lijnen 19 of 56 
(richting stad), 19 (richting Begraafplaats Rusthof) en 56 (richting Soesterberg) mogelijk te maken. 
Reizigers uit de richting Woudenberg zouden anders moeten meerijden tot het station om met 
genoemde lijnen dezelfde route terug te rijden. Uiteraard ook in omgekeerde richting. 
 

Reactie Connexxion: Wij kunnen ons vinden in uw suggestie en zullen de halte Potgieterlaan 
in lijn 82 en 83 opnemen. 

 
5.2 Europaweg en Laanzicht, Woudenberg 
 
Het ROCOV heeft eerder aangedrongen op het halteren van de lijnen 80 en 83 aan de halte 
Laanzicht. Het verleggen van de halte Europaweg is acceptabel, maar vergroot de loopafstand van 
reizigers uit het noorden van Woudenberg, die als alternatief de haltes De Poort of Zegheweg kunnen 
gebruiken. Tegen het inkorten van de zondagse korte ritten tot De Poort hebben wij geen bezwaar. 
 
Het ROCOV adviseert positief over bediening van halte Laanzicht door lijn 80 en 83, het verleggen 
van de halte Europaweg en de inkorting van de korte ritten op zondag tot Woudenberg De Poort. 
 

Reactie Connexxion: De halte Europaweg wordt slechts een klein eind naar het zuiden 
verplaatst. Aanvullend kunnen wij melden dat binnen de Gemeente Woudenberg 
overeenstemming is bereikt over het daadwerkelijk verplaatsen van de halte, en extra 
fietsparkeervoorzieningen op de halte Europalaan worden geplaatst. 

 
5.3 Centrum Veenendaal (lijnen 80/81) 
 
De verlegging van de busroute te Veenendaal naar een route vlak achter het centrum wordt als zeer 
positief beoordeeld. Wel vragen we ons af waarom ervoor is gekozen een gedeelte van de nieuwe 
route samen te laten vallen met die van lijn 85 (Syntus) waardoor de huidige halte vlak bij de hoek 
Kerkewijk/Raadhuisstraat in onbruik geraakt. Deze halte lijkt ons juist heel belangrijk voor het bereik 
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van het zuidelijk deel van het stadscentrum. De bussen van lijn 80 en 81 kunnen toch met gemak de 
bocht nemen op de kruising Raadhuisstraat/Wolweg? Zo kan die waardevolle halte behouden worden. 
 
Het ROCOV adviseert positief over de verlegging langs de haltes Prins Bernhardlaan en Centrum- 
Wolweg. Daarentegen hebben we een voorkeur voor behoud van de bestaande halte Raadhuisstraat 
(i.p.v. Grote Pekken). 
 

Reactie Connexxion: Wij zijn van mening dat de route langs de halte Grote Pekken een betere 
oppervlakteontsluiting biedt. De provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal delen dit 
standpunt. 

 
5.4 Spitslijnen 
 
Het ROCOV betreurt dat er geen aanleiding is voor verdere uitbreiding van de bediening. 
 
Het ROCOV gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van de vertrektijden in de spits. 
 
5.5 Koningsnacht 
 
Het ROCOV ziet een adviesaanvraag voor 2015 met interesse tegemoet. 
 
5.6 Scholierenlijnen 
 
Het ROCOV heeft geen bezwaar tegen het niet meer bedienen van de halte Ribesstraat in Rhenen. 
 
5.7 Bediening Nationaal Militair Museum Soesterberg 
 
Het ROCOV heeft met interesse kennis genomen van de overwegingen om het NMM niet met een 
van de lijnen 56 of 71 te bedienen. (Overigens zou keuze voor een van de lijnen van de 
BRUconcessie evenmin voor de hand liggen.) 
 
Het ROCOV stemt in met de conclusies van Connexxion. 
 
6 Utrecht West 
 
Algemeen 
Het ROCOV stelt met teleurstelling vast, dat geen voorstellen worden gedaan voor de bediening van 
het Woerdense industriegebied Polanen door verlegging van de lijnen 104 en/of 105. Wij zouden het 
begroeten als voor deze wens alsnog een werkbare oplossing kan worden gevonden. 
 

Reactie Connexxion: de route over het industrieterrein is in het verleden bediend geweest 
door lijn 2. De bezetting van deze lijn is van dien aard geweest dat de lijn niet gecontinueerd 
is, maar al enkele jaren geleden is opgeheven. 
Een omleiding over het industrieterrein op de lijnen 104 en 105 gaat ten koste van de 
doorgaande reiziger. De nadelen van de verlegging wegen niet op tegen de voordelen. 
Daarnaast is er geen politiek draagvlak voor een dergelijke routewijziging. 

 
6.1 Busbaan Rijnvliet 
 
Het ROCOV gaat akkoord met de verlegging van de routes van de lijnen 102, 103 en 107 
 
Als u vragen heeft over dit advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat. 
 
Wij verwachten uw schriftelijke reactie op ons advies binnen vier weken na dagtekening van deze 
brief. 
 
Aan Rocov-Utrecht nemen deel: CliëntenBelang Utrecht, COSBO, Fietsersbond afdeling Utrecht, 
Hogeschool Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, ROVER, SOLGU, Universiteit Utrecht, USF 
Studentenbelangen, Utrechtse vereniging Kleine Kernen en de Vervoercie UMC. 
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Onderstaand is integraal het aanvullend advies van het ROCOV Utrecht te afgedrukt. Daar waar 
ROCOV een advies geeft dat niet meegaat in het door ons voorgestelde, geeft Connexxion in rode 
tekst een reactie. 
 

 
 
 

Reactie Connexxion: de vermindering van de frequentie in de avonduren op lijn 107 is in 
overeenstemming met het gebruik van lijn 107 in de avond. Het gebruik is van zodanige aard 
dat dit geen halfuurdienst rechtvaardigd. Daarnaast zijn er in den lande vele gelijkwaardige 
lijnen die eveneens in de avond slechts eenmaal per uur rijden. De leefbaarheid van 
Haastrecht, Oudewater en Montfoort blijft op peil doordat de laatste rit op het huidige tijdstip 
gehandhaafd blijft. Reizigers die een sociale activiteit hebben bezocht hoeven daardoor de 
desbetreffende activiteit niet eerder te verlaten om nog thuis te kunnen komen. 
Het punt van de sociale veiligheid wordt niet herkend. Reizigers zullen zich aanpassen aan de 
nieuwe vertrektijden van de bus en derhalve later, c.q. eerder naar de halte gaan. Het ligt niet 
in de lijn der verwachting dat mensen bijvoorbeeld drie kwartier in een abri blijven wachten. 
Bovendien zijn bij Connexxion geen problemen met de sociale veiligheid rond lijn 107 bekend. 
Daarom is er alle vertrouwen dat ook bv. 17-jarige meisjes in het donker tijdens de 
wintermaanden veilig uit en thuis kunnen komen. 
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 Reizigerskilometers per lijn Bijlage 3
 
Stadsdienst Amersfoort 

 
 
Spitslijnen 

 
 
Utrecht Oost 

 
 
Utrecht West 

 
 
Aanvulling t.b.v. lijn 195/295 i.v.m. gezamenlijke exploitatie met Arriva vanaf december 2012 conform instructie 
provincie Utrecht 

 
 
Correctie lijn 124 op basis van de ervaringscijfers van lijn 143 

 
 
Lijn 75 (Amersfoort – Leusden) is in juli 2013 opgeheven. 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC totaal verschil tov 2012
001   Amersfoort - Leusderkwartier - Soesterkwartier 108.100 89.620 102.937 89.728 82.286 80.839 79.202 73.635 82.775 94.237 96.500 118.287 1.098.145 -10%
002   Amersfoort CS - Nieuwland 472.731 435.833 461.317 439.005 439.167 377.659 365.588 274.266 385.568 421.661 429.628 440.673 4.943.096 -3%
003   Amersfoort CS - Vathorst 433.543 369.227 426.990 383.279 384.735 349.379 311.651 278.957 330.611 398.940 407.742 449.330 4.524.381 12%
004   Amersfoort CS - Kattenbroek 294.221 287.480 301.809 252.100 276.264 228.600 215.666 181.532 234.913 260.891 282.774 279.157 3.095.407 -6%
005   Amersfoort CS - Schothorst - Vathorst 329.474 285.832 328.324 280.173 275.671 260.048 246.107 186.590 247.575 281.317 287.362 329.078 3.337.552 3%
006   Amersfoort CS - Liendert - Rustenburg 131.118 107.043 122.065 118.886 104.756 101.920 89.668 70.065 112.140 119.083 121.793 183.143 1.381.679 -2%
007   Amersfoort CS - Liendert - Rustenburg 170.628 145.155 145.118 127.374 130.757 128.710 116.199 86.712 149.205 150.090 159.455 76.267 1.585.669 4%
008   Amersfoort CS - Schuilenburg 193.319 159.040 180.461 148.908 153.333 145.491 129.971 87.901 144.779 149.626 169.964 196.562 1.859.354 -3%
019   Amersfoort CS - Rusthof 6.841 7.016 7.051 14.757 8.371 10.341 9.301 8.522 10.214 9.155 9.088 9.512 110.169 13%

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC totaal verschil tov 2012
276   Amersfoort - Utrecht 386.677 362.877 412.422 340.699 343.838 339.987 192.052 140.362 408.758 546.015 395.220 405.719 4.274.626 40%
296   Amersfoort - Utrecht 409.646 368.863 424.389 351.261 371.494 342.537 247.331 149.948 486.933 531.191 456.531 441.405 4.581.528 28%
299   Leusden - Utrecht 156.611 136.175 165.236 126.165 134.374 121.360 77.556 88.147 154.765 155.713 136.924 154.217 1.607.242 19%

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC totaal verschil tov 2012
021   Soest-Zuid - Soestdijk Noord 14.480 12.743 13.670 14.817 13.975 11.081 11.763 8.942 11.197 12.198 12.631 13.115 150.610 -2%
050   Utrecht - Wageningen 1.322.738 1.240.983 1.461.328 1.251.669 1.534.793 1.218.326 1.358.024 1.040.527 1.154.523 1.359.066 1.426.573 1.112.648 15.481.198 3%
056   Amersfoort - Wijk bij Duurstede 1.061.628 896.488 1.051.430 940.915 883.084 770.658 1.014.187 540.174 881.583 951.448 993.202 622.570 10.607.365 -8%
070   Hilversum - Amersfoort 513.812 408.602 464.244 423.621 409.422 410.719 404.806 290.944 448.380 469.986 494.078 554.273 5.292.887 3%
071   Soest-Zuid - Soesterberg 18.841 16.145 16.707 18.199 17.834 15.819 12.988 13.943 12.371 15.501 17.767 16.863 192.977 2%
072   Soestdijk Noord - Bunschoten/Spakenburg 20.987 17.131 17.333 16.235 14.368 15.518 11.756 14.581 11.743 15.593 15.706 16.470 187.420 -4%
073   Soestdijk Noord - Eemnes 13.985 15.704 11.954 17.898 15.506 12.719 13.880 8.927 13.739 15.904 15.436 17.735 173.388 -5%
074   Soestdijk - Noord - Amersfoort 147.023 107.374 112.580 118.337 115.361 108.308 132.156 68.995 98.302 119.049 128.763 171.523 1.427.771 -2%
075   Schothorst - Leusden 8.066 7.950 6.458 7.141 7.505 4.281 2.022 43.423 -65%
076   Spakenburg - Amersfoort 422.044 369.775 408.722 393.423 403.952 344.671 373.725 192.163 419.527 411.089 408.324 470.401 4.617.817 -8%
077   Amersfoort - Leusden 254.753 199.341 212.379 229.824 201.768 183.422 216.645 112.742 188.027 208.079 199.918 238.320 2.445.218 -2%
078   Amersfoort - Leusden centrum 262.266 232.771 248.203 213.701 197.277 199.627 223.930 127.214 220.275 226.883 234.960 269.291 2.656.397 -11%
080   Amersfoort - Wageningen 940.170 790.089 824.778 819.101 950.059 716.676 732.091 466.262 734.224 802.965 845.667 1.015.136 9.637.219 -1%
081   Woudenberg - Veenendaal 372.767 304.660 357.485 242.255 242.977 271.354 308.085 173.688 276.384 277.819 294.138 209.510 3.331.122 -3%
082   Amersfoort - Doorn 179.212 151.261 164.247 151.257 145.481 142.582 193.544 91.159 163.775 201.949 178.979 201.281 1.964.727 -5%
083   Amersfoort - Veenendaal 301.005 228.867 255.565 257.964 239.620 208.866 247.097 129.920 256.273 259.267 254.799 329.721 2.968.965 0%
450   Utrecht - Amerongen 6.716 6.581 7.363 9.505 6.905 9.073 5.855 13.047 10.355 7.585 14.460 2.646 100.090 40%
603   Eemdijk - Nijkerk 29.854 21.521 20.730 13.166 9.308 19.945 114.524 -1%
621   Veenendaal - Arnhem GSG 37.921 21.162 18.147 27.730 27.507 11.081 0 25.414 13.392 22.374 24.077 228.804 2%
623   Utrecht de Uithof - Amersfoort GSG 13.285 16.617 21.405 14.331 15.703 16.408 12.909 15.682 19.103 15.433 15.363 176.239 -1%
656   Amersfoort Station - Amersfoort Lod/Hrnbeeck 25.610 22.678 20.382 21.023 20.155 18.152 7.038 135.038 -30%
680   Rhenen - Amersfoort Lod/Hrnbeeck 53.860 41.253 55.530 23.314 49.086 31.261 593 74.309 64.341 49.230 44.803 487.580 -9%
681   Utrecht - Hoevelaken Lod. College 28.803 35.167 41.847 43.777 32.234 33.804 14.971 44.917 51.057 37.033 49.465 413.075 13%
682   Houten - Amersfoort Lod/Hrnbeeck 60.496 60.530 65.490 48.663 61.259 44.573 40.635 65.712 57.050 59.069 73.865 637.342 -4%
683   Rhenen - Hoevelaken Lod. College 63.959 53.972 49.813 6.445 34.707 15.581 12.894 59.283 18.738 44.402 106.661 466.453 -36%
690   Rhenen - Amersfoort Lod/Hrnbeeck 77.249 17.342 15.982 26.662 28.922 19.258 3.645 47.449 24.514 23.738 25.304 310.067 -45%
695   Wijk bij Duurstede - Maarsbergen 32.177 20.967 22.590 16.679 31.086 27.614 151.113 -3%

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC totaal verschil tov 2012
003   Woerden Station Zuidzijde - Station 37.695 34.617 38.474 34.717 32.922 31.852 26.372 20.801 28.254 34.334 36.894 35.143 392.074 -3%
004   Woerden Station - Station Zuidzijde 29.701 31.361 33.827 31.048 29.591 27.862 24.654 19.257 34.641 30.401 32.833 30.056 355.232 26%
102   Utrecht - Woerden 345.385 331.144 328.859 311.535 317.990 270.013 261.725 156.965 277.971 339.006 345.267 395.800 3.681.660

103   Utrecht - Woerden 273.831 239.031 277.490 233.103 249.484 205.262 220.387 124.436 219.993 257.202 309.669 318.688 2.928.575

104   Woerden - Nieuwegein 86.553 72.119 74.579 63.470 41.014 47.290 52.919 38.170 53.802 60.418 70.653 73.194 734.180 -6%
105   Woerden - Montfoort - Oudewater 42.705 28.410 33.248 23.666 31.093 14.260 14.661 10.230 20.152 27.740 30.242 36.748 313.155 -22%
106   IJsselstein - Gouda 149.052 64.027 78.645 63.460 63.745 54.862 44.073 25.761 68.176 68.360 85.129 96.124 861.414 -6%
107   Utrecht - Gouda 1.134.370 826.815 903.887 878.011 867.247 795.639 784.309 492.028 800.400 937.193 945.776 1.192.091 10.557.764

120   Utrecht CS - Amsterdam Bijlmer Station 1.075.693 823.275 772.586 741.945 706.619 681.709 653.056 558.892 737.663 736.985 744.824 746.733 8.979.981 12%
121   Uithoorn - Hilversum 185.821 165.612 184.962 164.399 159.481 165.787 141.659 107.828 150.557 172.032 164.586 175.216 1.937.941 18%
122   Weesp - Vreeland 28.059 26.062 29.878 29.056 28.103 27.908 26.026 26.267 30.391 37.159 37.101 34.590 360.600 25%
123   Woerden - Mijdrecht 206.420 147.415 194.596 183.664 173.992 165.458 121.351 79.271 192.278 176.830 231.054 178.596 2.050.925

124   Woerden - Breukelen 0 51.447 0 0 41.545 50.803 2.525 25.781 37.951 45.124 64.514 37.690 357.380

126   Mijdrecht - Amsterdam Bijlmer Station 392.679 333.427 340.966 313.591 354.599 321.687 255.395 175.687 361.257 376.804 373.248 332.151 3.931.490 -17%
130   Breukelen - Uithoorn 622.403 603.006 647.923 558.732 540.596 581.779 414.643 317.425 575.523 627.682 589.091 576.117 6.654.918 6%
195   Utrecht CS - Metro Capelsebrug 627.945 586.101 600.600 628.687 760.636 564.239 753.107 619.811 642.790 700.513 656.787 598.073 7.739.287

207   Utrecht - Oudewater 159.909 130.284 142.031 121.380 141.484 122.252 83.420 55.179 128.529 147.701 147.920 159.343 1.539.432

295   Utrecht Centraal - Metro Capelsebrug 575.356 438.831 477.273 464.276 441.792 400.794 380.212 69.977 449.188 531.547 508.102 485.393 5.222.741

402   Utrecht - Woerden 2.034 2.016 4.057 0 6.530 6.958 5.268 4.634 4.794 8.758 0 45.049

407   Utrecht - Oudewater 1.963 5.277 4.931 987 5.203 3.781 4.093 4.200 5.074 5.852 906 42.267

420   Utrecht - Loenen 3.057 966 3.699 1.889 173 4.475 1.260 2.059 3.908 3.250 3.457 725 28.918 -31%
641   Uithoorn - Woerden 43.573 31.620 27.065 22.474 25.626 26.426 20.172 30.860 25.561 28.884 48.695 330.954 33%
642   Mijdrecht - Woerden 47.466 25.423 38.198 27.152 23.003 26.425 10.173 38.112 34.641 36.747 40.199 347.539 -4%
646   Mijdrecht - Gouda 89.608 78.130 80.070 82.330 80.257 88.208 67.486 127.704 105.863 101.865 140.289 1.041.811 27%
647   Uithoorn - Gouda 189.034 95.235 106.531 130.525 94.873 87.701 32.900 110.830 129.189 122.697 154.137 1.253.651 19%

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC totaal verschil tov 2012
195   Utrecht CS - Metro Capelsebrug | trendtelling cxx 627.945 586.101 600.600 628.687 760.636 564.239 753.107 619.811 642.790 700.513 656.787 598.073 7.739.287

195   Utrecht CS - Metro Capelsebrug | ovc data arriva 325.915 286.790 319.909 311.189 306.914 289.068 257.884 244.873 383.042 396.084 396.630 316.711 3.835.010

195   Utrecht CS - Metro Capelsebrug | som 953.860 872.891 920.509 939.875 1.067.551 853.307 1.010.990 864.684 1.025.833 1.096.597 1.053.417 914.784 11.574.298 7%
295   Utrecht Centraal - Metro Capelsebrug 575.356 438.831 477.273 464.276 441.792 400.794 380.212 69.977 449.188 531.547 508.102 485.393 5.222.741

295   Utrecht Centraal - Metro Capelsebrug | ovc data arriva 69.309 71.861 78.052 70.472 56.670 64.975 23.949 15.644 80.362 88.275 87.338 75.394 782.301

295   Utrecht Centraal - Metro Capelsebrug | som 644.665 510.691 555.325 534.748 498.463 465.769 404.160 85.621 529.550 619.822 595.441 560.787 6.005.042 -4%
NB ovc data arriva verkregen via provincie Utrecht

NB2 - data trendtelling 195/295 december 2012 ws onvolledig

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC totaal

124   Woerden - Breukelen 50.000 51.447 50.000 40.000 41.545 50.803 25.000 25.781 37.951 45.124 64.514 37.690 519.855
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 Rijtijdaanpassingen Bijlage 4
 
Hieronder zijn per lijn, per richting, de aanpassing in de rijtijden per dagdeel of dagsoort gegeven. 
Omdat er meer rijtijdgroepen dan dagdelen zijn, zal in sommige gevallen de rijtijd op de overgang van 
de rijtijdgroepen gunstiger of minder gunstig uitpakken dan hier is aangegeven. 
 
Amersfoort  
 

Amersfoort 

Lijn richting ochtendspits dal middag avond zaterdag zondag 

E001 a 0 0 0 0 0 +3 
  b 0 0 0 0 0 +1 

E002 a 0 0 0 0 0 +2 

E003 a 0 -1 +2 +1 +2 +4 
  b 0 +1 0 -1 +2 +2 

E004 a 0 0 0 0 0 +1 

E005 a -1 0 0 0 +1 +1 
  b +2 0 +1 +2 -1 +3 

E006 a -1 -2 0 +1 +1 0 

E008 a 0 0 0 0 0 +2 

E019 a   0 0       
  b   0 0       
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Utrecht Oost (inclusief spitslijnen) 
 

Utrecht Oost 

Lijn richting ochtendspits dal middag avond zaterdag zondag 

E021 a 0 0 0       
  b 0 0 0       

E050 a +1 +2 +2 0 +3 0 
  b +5 +1 +6 +1 +5 0 

E056 a 0 0 0 0 0 0 
  b 0 0 0 0 0 0 

E070 a -3 -1 +3 +2 0 +3 
  b -4 -1 -3 +1 0 +1 

E071 a 0 0 0   0   

E072 a 0 0 0   0   

E073 a 0 0 0   0   

E074 a 0 0 0 0 -1 0 
  b 0 0 0 0 -2 0 

E076 a -1 -1 +2 0 -1 +1 

E077 a -2 -2 -1 -1 +1 +1 

E078 a +3 -2 +1 -1 -1 +2 

E080 a 0 +2 0 +2 +1 0 
  b -2 0 +1 -1 0 0 

E081 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

E082 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

E083 a +2 +3 +3       
  b 0 +1 +4       

E276 a 0 0         
  b   0 0       

E296 a 0 0         
  b   0 0       

E299 a 0 0         
  b   0 0       

E503 a   0 0       
  b   0 0       

E603 a 0           
  b     0       

E621 a 0           
  b     0       

E623 a 0           
  b     0       

E656 a 0           
  b     0       

E680 a 0           
  b     0       

E681 a 0           
  b     0       

E682 a 0           
  b     0       

E683 a 0           
  b     0       

E684 a 0           
  b     0       

E685 a 0           
  b     0       

E690 a 0           
  b     0       

E695 a 0           
  b     0       
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Utrecht West 
 

Utrecht West 

Lijn richting ochtendspits dal middag avond zaterdag zondag 

B003 a 0 0 0 0 0 0 

B004 a 0 0 0 0 0 0 

B102 a 0 0 0 0 0 0 
  b 0 0 0 0 0 0 

B103 a 0   0       
  b 0   0       

B104 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

B105 a 0 0 0       
  b 0 0 0       

B106 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

B107 a 0 0 0 0 0 0 
  b 0 0 0 0 0 0 

B120 a +3 0 +3 +2 +1 +2 
  b -5 -2 -3 0 -3 0 

B121 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

B122 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

B123 a 0 0 0 0 0   
  b 0 0 0 0 0   

B124 a 0 0 0 0 0 0 
  b 0 0 0 0 0 0 

B126 a -2 -3 -3 -3 +2 0 
  b -4 -4 -4 -3 -3 -3 

B130 a 0 -1 0 -1 0 +1 
  b -1 -1 -4 0 0 0 

B207 a 0           
  b     0       

B505 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

B526 a 0 0 0   0   
  b 0 0 0   0   

B641 a 0           
  b     0       

B642 a 0           
  b     0       

B646 a 0           
  b     0       

B647 a 0           
  b     0       

W195 a 0 0 0 0 0 0 
  b 0 0 0 0 0 0 

W295 a 0 0         
  b   0 0       

De rijtijden van lijnen W195/W295 hebben alleen betrekking op het deel dat in de Provincie Utrecht 
rijdt. 
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 Mogelijke oplossingen en gevolgen Bijlage 5
eenrichtingsverkeer Leusderkwartier 

In Amersfoort is een verkeersbesluit genomen waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op de 
Everard Meijsterweg en Daltonstraat en op de Bosweg, Jan van der Heijdenstraat en Pasteurstraat. 
 
In deze bijlage worden kort de problemen die dit oplevert voor de route van lijn 1 en 8 en de reizigers 
van het Leusderkwartier geschetst. 
 
Huidige OV-ontsluiting 
Connexxion ontsluit Amersfoort-Zuid met twee stadsdienstlijnen, lijnen 1 en 8 (zie figuur 14). Lijn 8 
rijdt overdag op werkdagen en zaterdag vier keer per uur. ’s Avonds en op zondag rijdt deze lijn twee 
keer per uur. Lijn 1 rijdt op alle dagen twee keer per uur. Beide lijnen rijden op het grootste deel van 
het traject in beide richtingen waardoor reizigers redelijk snel en zonder grote omwegen naar hun 
bestemming kunnen reizen.  
 
 
 

 
figuur 14 Lijnen 1 en 8 in de huidige dienstregeling. De geblokte delen geven het volgens het 

verkeersbesluit geplande eenrichtingsverkeer aan. 

 
Voorstellen gemeente Amersfoort 
De gemeente Amersfoort heeft in het bovengenoemde verkeersbesluit het voornemen geuit om 
eenrichtingsverkeer in te stellen; de doorgang wordt dan onmogelijk op de Everard Meijsterweg en 
Daltonstraat in westelijke richting en op de Bosweg, Jan van der Heijdenstraat en Pasteurstraat in 
oostelijke richting. Hierdoor kunnen lijn 1 en lijn 8 hun huidige route niet meer rijden. De lijnvoering in 
Amersfoort-Zuid zal moeten worden aangepast. 
 
Het veranderen van een busroute brengt een wijziging in kosten en reizigersopbrengsten met zich 
mee. Bij een langere rijtijd heeft onze opdrachtgever, de Provincie Utrecht, extra kosten in de vorm 
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van dienstregelinguren (DRU); de Provincie heeft hier echter geen extra budget voor beschikbaar. 
Ook Connexxion zal geen extra kosten gaan maken zonder dat hier extra opbrengsten tegenover 
staan. De opbrengsten zullen echter ook dalen door de slechtere ontsluiting van Amersfoort-Zuid. 
 
Connexxion heeft als uitgangspunt dat wijzigingen in de dienstregeling tegen maximaal dezelfde 
kosten als in de huidige situatie gebeuren. Om de te verwachten kostenstijging en opbrengstendaling 
te compenseren zal er gesneden moeten worden in het voorzieningenniveau in Amersfoort. 
 
Hiervoor is een aantal alternatieven denkbaar, die echter alle voor de reizigers in De Driehoek en het 
Leusderkwartier zeer negatieve gevolgen hebben.  

 
Alternatief A: Lijn 1 en lijn 8 via eenrichtingscirquit 
Bij Alternatief A (zie figuur 15) rijden zowel lijn 1 als lijn 8 via het eenrichtingscircuit: vanuit het centrum 
via de Daltonstraat en Everhard Meijsterweg, richting het centrum via de Bosweg, Jan van der 
Heijdenstraat en Pasteurstraat. 
 
Deze route heeft een aantal nadelen voor de reiziger, te weten: 

 Reizigers ter hoogte van de Daltonstraat en Everhard Meijsterweg hebben geen toegang tot 
een buslijn naar het stadscentrum en station. Zij zullen moeten lopen naar een alternatieve 
halte aan de Bosweg of Leusderweg. 

 Reizigers ter hoogte van de Jan van der Heijdenstraat en Bosweg, inclusief het 
verzorgingshuis De Amerhorst, hebben geen toegang tot buslijn vanuit het stadscentrum en 
station. Zij zullen moeten lopen vanaf een alternatieve halte aan de Daltonstraat of Everhard 
Meijsterweg. 

 De reizigers vanuit Schuilenburg, Randenbroek, het Vermeerkwartier en de Eemgaarde 
krijgen een langere reisroute. Dit betekent extra reistijd en, voor reizigers die reizen op saldo 
met een OV-chipkaart, extra kosten. 

 
Op basis van al deze effecten verwacht Connexxion een reizigersverlies van 6% op lijnen 1 en 8. Op 
jaarbasis betekent dit een verlies aan reizigersinkomsten van €36.000,- 
 
Door de extra routelengte van deze routes moet Connexxion extra rijtijd in de dienstregeling opnemen. 
De kosten hiervoor bedragen op jaarbasis, bij de huidige DRU-bijdrage, €107.000,-. Bovendien zorgt 
dit voor een extra CO2-uitstoot van 41,5 ton per jaar. 
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figuur 15 Lijn 1 en 8 via het eenrichtingscircuit (alternatief A) 

 
Alternatief B: Lijn 1 via eenrichtingscircuit, lijn 8 terug via de Arnhemseweg 
Bij alternatief B (zie figuur 16) rijdt lijn 1 via het eenrichtingscircuit, zoals in variant A. Lijn 8 rijdt vanuit 
het centrum zijn huidige route. Richting het centrum rijdt lijn 8 vanaf Roethof via de Arnhemseweg 
naar Zonnehof-Oost. 
 
Deze route heeft vrijwel dezelfde nadelen als alternatief A:  

 Reizigers ter hoogte van de Daltonstraat en Everhard Meijsterweg hebben geen toegang tot 
een buslijn naar het stadscentrum en station. Zij zullen moeten lopen naar een alternatieve 
halte aan de Bosweg of Leusderweg. 

 Reizigers ter hoogte van de Jan van der Heijdenstraat en Bosweg, inclusief het 
verzorgingshuis De Amerhorst, hebben geen toegang tot buslijn vanuit het stadscentrum en 
station. Zij zullen moeten lopen vanaf een alternatieve halte aan de Daltonstraat of Everhard 
Meijsterweg. 

 Reizigers van de drukste halte in Amersfoort-Zuid, het Juliana van Stolbergpark, hebben geen 
reisroute meer naar het stadscentrum of station. De dichtstbijzijnde halte (Zonnehof-Oost) 
komt voor hen op 10 minuten lopen te liggen. 

 
Wel krijgen reizigers vanuit Schuilenburg, Randenbroek, het Vermeerkwartier en de Eemgaarde een 
licht kortere en goedkopere reisroute naar het centrum en station. Zij kunnen echter de Leusderstraat 
nog steeds niet goed bereiken. 
 
Op basis hiervan verwacht Connexxion een reizigersverlies van 11% op lijnen 1 en 8. Op jaarbasis 
betekent dit een verlies aan reizigersinkomsten van €78.000,-. 
 
Hier staat tegenover dat de route van lijn 8 door korter is dan in alternatief A, waardoor de verhoging 
van de DRU-bijdrage minder hoog hoeft te zijn.  
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figuur 16 Lijn 1 via het eenrichtingscircuit, lijn 8 via de Arnhemseweg (alternatief B) 

 
Alternatief C: Lijn 1 tot Leusderweg, lijn 8 terug via de Arnhemseweg 
Bij alternatief C (zie figuur 17) rijdt lijn 1 via de Hugo de Grootlaan en Bonairelaan naar de 
Leusderweg, en van daar via de Van Campenstraat en Vondellaan terug naar het station. 
 
Deze variant heeft voor de reiziger de grootste nadelen: 

 Reizigers ter hoogte van de Jan van der Heijdenstraat en Bosweg, inclusief het 
verzorgingshuis De Amerhorst en De Eemgaarde, zijn geheel verstoken van openbaar 
vervoer. Zij zullen moeten lopen vanaf een alternatieve halte aan de Daltonstraat of Everhard 
Meijsterweg of Leusderweg. 

 Reizigers ter hoogte van de Daltonstraat en Everhard Meijsterweg hebben geen toegang tot 
een buslijn naar het stadscentrum en station. Zij zullen moeten lopen naar een alternatieve 
halte aan de Bosweg of Leusderweg. 

 Reizigers van de drukste halte in Amersfoort-Zuid, het Juliana van Stolbergpark, hebben geen 
reisroute meer naar het stadscentrum of station. De dichtstbijzijnde halte komt voor hen op 
zo’n 7 minuten lopen te liggen. 

 
Op grond hiervan verwacht Connexxion bij dit alternatief een reizigersverlies van 16% op lijnen 1 en 8. 
Op jaarbasis betekent dit een verlies aan reizigersinkomsten van €111.000,-. 
 
Door vermindering van de routelengte van voornamelijk lijn 1 kan Connexxion een kleine verlaging 
van de DRU-bijdrage realiseren. Hierdoor is dit alternatief uit bedrijfseconomisch oogpunt het meest 
haalbaar voor Connexxion. Net als de andere alternatieven is alternatief C voor Connexxion noch de 
reiziger een aantrekkelijk vooruitzicht. 
 



Vervoerplan 2015  3 juni 2014 

Connexxion Openbaar Vervoer  53 

 
figuur 17 Lijn 1 via de Leusderweg, lijn 8 via de Arnhemseweg (alternatief C) 

 
Conclusie 
Voor welke variant ook gekozen wordt, de bediening met het openbaar vervoer van het 
Leusderkwartier zal altijd sterk achteruitgaan door het instellen van het eenrichtingsverkeer, met 
verlies aan reizigers en reizigersinkomsten tot gevolg.  
Zelfs als, tegen een verhoogde DRU-bijdrage, Connexxion een volledige dienst uit zou voeren volgens 
variant A, blijft er een onwenselijke situatie waarbij bewoners alleen toegang hebben tot een buslijn 
vanuit het stadscentrum en station, óf alleen een buslijn naar het stadscentrum en station. Dit geldt 
zeker voor de bewoners van enkele in de buurt gelegen verzorgingstehuizen zoals De Amerhorst, het 
Van Randwijckhuis en De Eemgaarde. 
 
Connexxion zal alleen overgaan tot het rijden van een route die ten opzichte van de huidige 
verlieslatend is als zij hiervoor gecompenseerd wordt. Wij verzoeken de gemeente Amersfoort daarom 
met klem om de mogelijkheid tot het rijden van de huidige routes van lijn 1 en 8, waarbij in twee 
richtingen over de Everard Meijsterweg en Daltonstraat en over de Bosweg, Jan van der Heijdenstraat 
en Pasteurstraat gereden kan worden, in stand te houden. 
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 Kwantiteiten Bijlage 6
 
Een overzicht van de kwantiteiten per lijn is als losse bijlage bij dit vervoerplan gevoegd. 
 


