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1 Inleiding 

De conceptversie van dit vervoerplan is op 24 december 2015 gepubliceerd. Zoals in de concessiebepalingen is 

opgenomen, hebben we deze conceptversie ter advisering aangeboden aan de gemeenten in de regio Utrecht, het 

reizigersplatform ROCOV en de vervoerbedrijven in de aangrenzende concessies. Daarnaast hebben we een 

openbare, aanvullende consultatie georganiseerd om iedere belangstellende in de gelegenheid te stellen te 

reageren op de voorgenomen plannen. Het vervoerplan was voor iedereen beschikbaar via onze website. 

In de consultatieperiode, die liep tot tot 21 februari 2016, hebben we in totaal ongeveer 500 reacties op de 

voorgenomen plannen ontvangen van gemeenten, ROCOV, vervoerbedrijven in aangrenzende concessies, bedrijven 

en instellingen en individuele geïnteresseerden. In nauwe samenwerking met de provincie Utrecht hebben we op 

basis van de reacties bekenen welke aanpassingen mogelijk waren op de plannen. In deze consultatienota is op 

hoofdlijnen weergegeven welke reacties zijn binnengekomen, wat hiervan is verwerkt in het definitieve vervoerplan 

en wat niet en waarom. Richting het ROCOV verzorgen wij bovendien een separate beantwoording van de reactie. 
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2 Algemeen 

2.1 Financiering  

Reacties (3x) 

 Uitbreiding van de beschikbare middelen (DRU, voertuigen) is nodig om de reizigersgroei in 

goede banen te leiden. De huidige ontwikkelingen leiden tot een ongewenste ontwikkeling van 

verschraling elders om groei op te kunnen vangen. 

 Verzoek om eventuele capaciteitsuitbreiding van lijnen naar De Uithof niet ten koste te laten 

gaan van de bereikbaarheid van stadswijken. 

Antwoord 

We begrijpen de zorg en kunnen met het extra budget deels aan deze wens tegemoet komen. Het aanbieden van 

openbaar vervoer blijft echter een kwestie van het maken van keuzes, wat het noodzakelijk maakt een goede 

afweging te maken tussen de verschillende vervoerbehoeften en een kosteneffectieve inzet van (maatschappelijke) 

middelen. Met het optimaliseren van de middelen binnen het beschikbare budget voor 2016 is ruimte gevonden om 

in dit vervoerplan bediening van de De Uithof te realiseren en de tegemoet te komen aan de meeste reacties op de 

meeste besparingen elders in het OV-netwerk. Gezien de verdere OV-groei in de Utrechtse regio (niet alleen De 

Uithof), is het nodig om te komen tot een robuust financieel kader om meerjarig de OV-opgaven te dekken. In de 

provincie begroting voor 2017 en verder zal dit worden uitgewerkt. 

 

2.2 Communicatie, reisinformatie- en lijnnummering 

Reactie (6x) 

 Verzoek om extra aandacht voor de communicatie van de dienstregeling naar reizigers. Specifiek 

genoemd zijn haltelijsten per lijn, een duidelijke lijnennetkaart, duidelijke lijnnummering en 

betere leesbaarheid van de lijnaanduiding op de bussen. 

Antwoord: 

Bij het vervoerplan hebben we een routekaart per lijn bijgevoegd, inclusief alle haltes. Tevens hebben we een 

hoofdstuk toegevoegd waarin we ingaan op de wijze waarop we de wijzigingen communiceren richting onze 

klanten. Een uitgebreider plan maakt geen onderdeel uit van het vervoerplan, maar wordt uiteraard wel opgesteld 

en uitgevoerd. 

 

2.3 Afstemming met andere vervoerders 

Reacties (3x) 

 Verzoek om betere afstemming met vervoerders, waardoor betere aansluitingen, efficiency in OV-

aanbod. 

Antwoord 

Dit vervoerplan 2016 is afgestemd met de andere vervoerders en in de uitwerking wordt aandacht besteed het 

verbeteren van aansluitingen. Bij de reguliere dienstregelingswijzigingen is afstemming van het OV-aanbod met 

andere vervoerders ook beter mogelijk, omdat dan ook andere vervoerders hun dienstregeling veranderen. Daarbij 
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komt dat per december 2016 ook de nieuwe provinciale streekconcessie start, waardoor een verdere afstemming 

van het OV-aanbod binnen de provincie Utrecht mogelijk wordt. 

 

2.4 Infrastructuur  

Reacties (5x) 

 Verzoek om betere en gedetailleerdere informatie over infrastructurele knelpunten voor het OV 

en in het bijzonder het verzoek om bij de gemeente Utrecht aan te dringen op goede 

doorstroming voor OV op de Stadsboulevard. 

 Suggestie om vluchtstrook te gebruiken op verbindingslus A12 om van Papendorp naar A2 te 

komen. 

 Verzoek om bij de gemeente Utrecht aan te dringen op realisatie busbanen op stadsboulevard. 

 Verzoek aan de provincie Utrecht om handhaving van doelgroepenstrook N408. 

Antwoord 

Wij zijn continu met wegbeheerders en in het bijzonder de gemeente Utrecht in gesprek over infrastructurele 

ontwikkelingen. Daarbij werken gemeenten, provincie en vervoerder samen aan maatregelen om de doorstroming 

te verbeteren, omdat de urgentie hiervan groot is om een efficiënt en betrouwbaar OV-systeem te blijven bieden in 

de regio. Onderdeel hiervan is het aanleveren en inzichtelijk maken knelpunten in de OV-doorstroming en evaluatie 

van maatregelen die van invloed zijn op de doorstroming  Ook de in voorbereiding zijnde realisatie van de 

Stadsboulevard, waarin ook maatregelen zijn opgenomen ten behoeve van het OV, worden hierbij gemonitord. Ook 

de OV-effecten op de provinciale  N408-maatregelen op de doelgroepenstrook worden vooraf in kaart gebracht, 

zodat deze meegenomen kunnen worden bij de verdere planuitwerking. 

De suggestie is de vluchtstroken te gebruiken, wordt meegegeven aan Rijkswaterstaat en de vervoerders 

Connexxion en Arriva, omdat deze route alleen door hen (en niet U-OV) wordt gebruikt.  

 

2.5 Capaciteit en inzet schone bussen 

Reactie (1x) 

 Algemeen verzoek om meer capaciteit te bieden, vooral bij slecht weer, eventueel door op lijn 

43, 58 en 59 kleinere bussen in te zetten, waarmee grote bussen zijn vrij te spelen. Ook 

aandacht voor inzet van schoonste bussen op plaatsen met meeste luchtkwaliteitsproblemen 

gewenst. 

Antwoord 

We besteden extra aandacht aan de inzet van de grootste bussen op de ritten met de grootste vraag, evenals de 

inzet van de nieuwste bussen (Euro VI) zoveel mogelijk binnen de stad Utrecht. 

 

2.6 Laatste ritten 

Reactie (1x) 

 Opmerking dat de vertrektijden van laatste ritten op enkele lijnen vroeger zijn dan in de huidige 

dienstregeling, zonder dat dit in het vervoerplan wordt vermeld. 
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Antwoord 

De tijden die in de tabel genoemd zijn, zijn een indicatie. In het algemeen geldt dat alle laatste ritten van lijnen die 

nu een laatste rit hebben die om 1:00 uur vanaf Utrecht CS vertrekt, deze tijd ongewijzigd blijft (m.u.v. lijn 47). Alle 

aankomende ritten blijven om 0:55 arriveren op Utrecht CS. Vertrektijden op tussenhaltes kunnen enigszins 

verschuiven, als gevolg van aanpassingen in de routes of rijtijden. 

 

2.7 Aansluitingen 

Reacties (6x) 

 Verzoek om aansluitkwaliteit in Lunetten en Driebergen-Zeist te verbeteren.  

 Verzoek om een betere aansluiting tussen lijn 43 (Zeist) en de intercity's op Driebergen-Zeist 

 Verzoek om betere aansluiting tussen lijn 242 op de trein in Bunnik en op de Uithof op lijn 72 

naar Bilthoven (RIVM). 

 Verzoek om betere aansluitingen in twee richtingen op lijn 41/52/53. 

 Uitbreiding frequentie lijn 287 positief, belangrijke aansluiting voor lijn 400/401 van/naar 

Oosterhout en Breda. 

 Verzoek om mogelijkheden te onderzoeken voor aansluiting lijn 65 (Nieuwegein) en lijn 400/401 

Oosterhout/Breda 

Antwoord 

In de uitwerking van de het vervoerplan naar een definitieve dienstregeling, wordt zo goed mogelijk gezorgd dat de 

aansluitingen verbeteren en betrouwbaarder worden. In de dienstregeling van lijn 31 (Lunetten) en 371 (Driebergen 

– Zeist) houden we vanaf 2 juli rekening met extra wachttijd t.b.v. vertraagde treinen; op deze lijnen zitten veel 

overstappende reizigers. Voor lijn 43 zijn de mogelijkheden beperkt, doordat lijn 43 andere aansluitingen biedt. 

Lijn 242 gaat in Bunnik weer beter aansluiten op de trein. Met de aansluiting naar het RIVM van lijn 242 op lijn 31 

in De Uithof kunnen we niet specifiek rekening houden, omdat lijn 242 primair in Bunnik aansluit op de trein en lijn 

31 van en naar het RIVM primair aansluit op de treinen in Bilthoven en Lunetten.  

We hebben de dienstregeling enigszins gewijzigd, waardoor sommige aansluitingen in Utrecht en Amersfoort 

verbeteren. Het is niet mogelijk om alle aansluitingen te verbeteren. Over de aansluitingen van de U-OV-lijnen met 

de Arriva-lijnen 400/401 zal nadere afstemming volgen. 

 

2.8 Nachtlijnen  

Reactie (1x) 

 Hoopvol dat lijn 452 tussen Utrecht en Soest ook in de toekomst wordt gecontinueerd. 

Antwoord 

Besloten is dat de nachttrein Utrecht-Amersfoort blijft rijden in 2017; daarmee is het niet nodig om het OV-aanbod 

te wijzigen rondom Soesterberg/Soest en blijft deze buslijn in aanvulling op de trein behouden. 
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2.9 Overig algemeen 

Reactie (1x) 

 Verzoek om de dienstregeling ongewijzigd te laten. 

Antwoord 

Dit is niet mogelijk, we doen met dit vervoerplan ons best om zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende 

situatie in de regio Utrecht. Daarbij is dit wel een eenmalige grote hoeveelheid wijzigingen die samenvallen met de 

veranderingen in het stationsgebied, waarbij we erna streven om met deze wijzigingen voor komende perioden zo 

min mogelijk wijzigingen te hoeven laten plaatsvinden.  
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3 Stationsgebied Utrecht Centraal 

3.1 Doorkoppeling lijnen  

Reacties (5x) 

 Positieve reactie op het herstellen van de doorkoppelingen 1/21, 5/7, 16/26 en 25/36. 

 Suggestie om lijn 37 van/naar Maarssenbroek door te koppelen aan lijn 6 van/naar de 

binnenstad. 

 Verzoek om bestaande doorkoppeling lijn 41 en 52/53 te handhaven. 

 Koppeling van tak Lunetten lijn 8 aan lijn 9 en tak Wilhelminapark aan lijn 3 verbetert 

doorgaande reismogelijkheden. 

Antwoord 

We handhaven de voorgestelde doorkoppelingen. Daarmee nemen we de suggestie over lijn 37 niet over, doordat 

de indeling van de busstations deze koppeling nu niet toelaat. We onderzoeken de mogelijkheden om lijn 37 in de 

dienstregeling 2017 door te koppelen met een (andere) lijn door de binnenstad. 

Buiten de spitsuren handhaven we de doorkoppeling van 41 en 52/53. In de spitsuren is de onbetrouwbaarheid van 

lijn 41 helaas nog te groot, waardoor het negatieve gevolg van een doorkoppeling voor reizigers van lijn 52/53 te 

groot wordt.  

Een dergelijke doorkoppeling van lijn 3 betekent dat de onbetrouwbaarheid van deze lijn te groot wordt gezien de 

onbetrouwbaarheid in de stad, daarom nemen we deze niet over. Er zou immers één lange doorgaande lijn 

Lunetten - CS - Overvecht - Zuilen - CS - Wilhelminapark ontstaan. 

 

3.2 Halteplekken Utrecht Centraal 

Reacties (3x) 

 Vraag waarom lijn 12 en 28 niet van dezelfde vertrekhalte op Utrecht CS vertrekken. 

 Vraag hoe we duidelijk maken dat lijn 3 en 120, die beide richting Zuilen rijden, van 

verschillende haltes vertrekken. 

 Suggestie om de perronindeling op een aantal punten te wijzigen. Onder andere vertrekhalte lijn 

12 verschuiven en verzoek om uiteenlopende lijnen een halteplaats dichtbij de trap te geven. 

Antwoord 

De vertrekhalte van lijn 12 is bewust gekozen, omdat bij halte C8 een afgeschermde wachtruimte op het perron te 

maken is. Daarmee is te voorkomen dat grote groepen wachtende reizigers de doorgang naar de perrons C7 en C9 

belemmeren. Gekozen is om de uitstaphalte te verplaatsen van C2 naar C6, om zowel dichtbij de trap te staan, als 

ook om de perrons C2 en C4 direct bereikbaar te maken voor bussen die komen aanrijden vanaf de uitstaphalte. 

We kiezen juist bewust voor gescheiden vertrekhaltes van lijn 12 en 28, om lijn 28 niet over te belasten. Lijn 28 is 

primair bedoeld voor reizigers richting binnenstad en Rijnsweerd. We stimuleren reizigers richting De Uithof zoveel 

mogelijk gebruik te maken van lijn 12. 

Op dit moment vertrekken de beide lijnen 3 en 120 ook van afzonderlijke haltes die niet bij elkaar in de buurt 

liggen. Daarmee voorkomen we dat lijn 120 overbelast wordt met lokale reizigers binnen Utrecht. 
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3.3 Gebruik Dichtersbaan,  routering rondom Vondellaan, Albatrosstraat, 

Ledig Erf 

Reacties (9x) 

 Suggesties om lijn 12 via Ledig Erf te blijven rijden en lijn 74 en 77 via de Dichtersbaan te laten 

rijden. Gekozen lijnvoering in de omgeving Vondellaan zorgt dat lijn 12 trager wordt en de 

omgeving Vondellaan minder goed bereikbaar wordt. 

 Verzoek om voorstel fietsersbond te steunen om eenrichtingscircuit te maken van 

Vondellaan/Albatrosstraat/Ledig Erf/Bleekstraat, met een nieuwe halte Bleekstraat voor lijn 

12/41 richting Utrecht CS en staduitwaarts de bestaande halte Vondellaan te gebruiken voor lijn 

12/41. 

 Suggestie om lijn 8 via de Catharijnesingel te laten rijden in plaats van via de Dichtersbaan en CS 

Jaarbeurszijde, aangezien de halte Bleekstraat vervalt en lijn 2 geen alternatief is. 

Antwoord 

In overleg met de provincie en de gemeente zijn we tot een oplossing gekomen waarbij lijn 12 zijn huidige route 

kan behouden, echter zonder halte ter hoogte van de Bleekstraat. Er komt een extra lijn (208) die pendelt tussen 

Utrecht CS en het ROC Vondellaan. De voorgenomen routewijzigingen van lijn 74 en 77 naar de Van Zijstweg 

handhaven we, aangezien dit voor 80% van de reizigers een verbetering is en dit bovendien al jaren geleden het 

uitgangspunt is geweest bij het vaststellen van het OV-Streefbeeld 2020 en daarin is opgenomen. Een route via de 

Dichtersbaan is daarom ook nooit aan de orde geweest bij het nemen van besluiten ten aanzien van de 

infrastructuur, waardoor die daarvoor nu niet geschikt is en de gemeente Utrecht afspraken heeft gemaakt met 

bewoners ten aanzien van het maximale aantal bussen dat gebruik maakt van de Dichtersbaan, waarbinnen geen 

ruimte meer is voor lijn 74 en/of 77. 

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de verkeerscirculatie, waarbij met behoud van de huidige route van 

lijn 12 (en met oog op de toekomstige situatie met Uithoftram) een ingrijpende invoering van een 

eenrichtingscircuit niet noodzakelijk is.  

We nemen de suggestie om lijn 8 te laten rijden via de Catharijnsesingel niet over. Reden is de situatie rondom 

Utrecht Centraal (alle bushalten liggen juist aan de Jaarbeurszijde vanaf 2 juli) en omdat de reistijd van en naar 

Lunetten met lijn 8 onevenredig toeneemt als gevolg van deze route. Dit nadeel weegt niet op tegen de betere 

bereikbaarheid van de omgeving Catharijnesingel. 
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4 Noord: Maarssen, Ondiep, Zuilen, Overvecht en Westbroek 

4.1 Overvecht-Zuid 

Reactie (1x) 

 Verzoek om meer capaciteit in Overvecht-Zuid i.v.m. ROC-studenten. 

Antwoord 

Met de nieuwe lijnvoering in Overvecht, bedienen lijn 3 en 6 de drukke halte Theemsdreef. Na deze halte gaan 

beide lijnen uit elkaar en bedient lijn 3 de Humberdreef en lijn 6 de Landskroondreef. Beide lijnen rijden met gelede 

bussen, waardoor op het gezamenlijke traject tussen Utrecht CS en de Theemsdreef een grote capaciteit van 10 

gelede bussen per uur geboden wordt. 

 

4.2 Bediening Overvecht en Zuilen, koppelen lijn 3 en 9 

Reactie (16x) 

 Verzoek om lijn 3 in Zuilen-Noord te behouden, voor een goede verbinding met het centrum en 

Utrecht CS. 

 Compliment dat beëindigen routevariant lijn 34 duidelijker is en voor meeste mensen een 

verbetering. 

 Opmerking dat de lijnkoppeling 3-9 een goed idee is, maar dat er extra aandacht nodig is voor 

punctualiteit, capaciteit en communicatie. De voorgestelde aanduiding 3A/3B roept verwarring 

op. 

 Verzoek om een halte voor lijn 26 t.h.v. het Prins Bernhardplein. 

Antwoord 

Het voorstel om lijn 34 te integreren in lijn 36 (nieuw lijnnummer 5), handhaven we daarom in het vervoerplan 

2016 als verbetering. Het lijkt een misverstand dat het vervallen van lijn 3 in Zuilen-Noord betekent dat daar 

helemaal geen bus meer komt; dit benadrukt ok het belang van een goede communicatie naar de reiziger waar we 

in de uitvoering aandacht aan zullen schenken. Lijn 3 wordt echter vervangen door lijn 4 (lijn 26 in de 

consultatieversie) naar Utrecht CS en lijn 27 (228 in de consultatieversie) naar Utrecht-Centrum en De Uithof. 

Daarmee blijft Zuilen-Noord goed bereikbaar met de bus. De wens om een nieuwe bushalte is begrijpelijk; hierover 

zijn we in gesprek met de gemeente Utrecht als verantwoordelijk wegbeheerder. 

Op het vlak van capaciteit verwachten we met de nieuwe lijnkoppeling een (lichte) verbetering, aangezien lijn 3 niet 

langer de haltes in Zuilen-Noord bedient. Doordat de minder drukke lijn 4 deze route overneemt, zal de drukte zich 

naar verwachting enigszins spreiden.  

Om te voorkomen dat vertraging van een van de lijnhelften teveel doorwerkt op een andere helft, voegen we een 

extra buffertijd (2 minuten) in de dienstregeling in ter hoogte van de Franciscusdreef.  

Tot slot de lijnnummering: we laten de aanduiding A/B achterwege en maken op de bestemmingsaanduiding van de 

bus duidelijk of die vanaf Utrecht CS eerst richting Zuilen, of richting Overvecht vertrekt. 
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4.3 Nieuwe lijn 228 naar Zuilen 

Reactie (3x) 

 Suggestie om lijn 32 dus via Overvecht-Kardinaal De Jongweg in plaats van de nieuw 

doorgetrokken lijn 228 als daglijn van/naar Zuilen te laten rijden. Lijn 228 (en de bestaande 

busroute via de Laan van Chartroise) zorgt voor overlast in Ondiep en in de binnenstad rijden al 

veel andere lijnen. Er liggen veel voorzieningen (waaronder Rietendakschool) aan deze route en 

deze wordt veel gebruikt door fietsers en overstekend langzaam verkeer. De weg is hierop niet 

goed is ingericht, in de plannen van de gemeente Utrecht wordt deze route ook aangemerkt als 

hoofdfietsroute en verkeersveiligheidsknelpunt (Slim Regelen, Slim Benutten), waarmee deze OV-

route ook in de toekomst niet meer geschikt wordt voor bussen. Ook zet de gemeente Utrecht in 

op minder busbewegingen in het centrum. In de afweging dient een breder maatschappelijk 

belang te worden meegewogen, dan alleen de U-OV belangen. Een ander alternatief is rijden via 

de Royaards van der Hamkade, waar bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden aanwezig zijn.  

Reactie (3x) 

 Compliment dat het doortrekken van lijn 228 naar Zuilen en het uitbreiden van lijn 32 een 

positieve ontwikkeling is. 

Antwoord 

In afstemming met de provincie Utrecht handhaven het voorstel uit de consultatieversie om twee redenen. De route 

via Ondiep en de binnenstad heeft een (grotere) vervoerkundige meerwaarde ten opzichte van de route van lijn 32. 

De rijtijd is nagenoeg gelijk en minder onbetrouwbaar en de lijn verbindt meer belangrijke herkomst- en 

bestemmingsgebieden met elkaar. Ten tweede is het, zoals in de consultatieversie reeds gemeld, met hetzelfde 

aantal DRU's een hogere frequentie naar Zuilen te bieden, doordat de ritten door de binnenstad toch al geboden 

moeten worden vanwege de hoge vervoervraag tussen De Uithof en de binnenstad en het versterken van lijn 28 op 

deze route. Extra doorrijden en keren op Utrecht Centraal is, vanwege de verbouwing op Utrecht Centraal nu niet 

mogelijk evenals de inzet van dubbelgeleed materieel op lijn 28 (dit is voorzien in 2018, na opening van de 

Uithoftramlijn). Een variant met extra ritten op lijn 32 betekent extra inzet op het gehele traject tussen Zuilen en De 

Uithof; dit betekent ook inzet van meer bussen en daarmee maatschappelijke effecten (hogere exploitatiesubsidie, 

meer uitstoot en verkeersbewegingen).  

Voor wat betreft het aantal bussen over de Laan van Chartroise: dat neemt toe van 8 naar 12 per uur per richting 

op werkdagen overdag. Binnen Utrecht zijn meerdere busroutes waar sprake is van een gemend wegprofiel, veel 

fietsverkeer en overstekend langzaam verkeer, waar buschauffeurs op moeten anticiperen. In zowel het door de 

provincie Utrecht overgenomen OV-streefbeeld 2020 als ook in het gemeentelijk verkeersplan Slim Regelen, Slim 

Benutten is deze route aangewezen als hoofd OV-as (verbindende OV-corridor) voor de verbinding met Zuilen. Wij 

achten de vervoerkundige meerwaarde van deze extra ritten op netwerkniveau belangrijk en passend binnen de 

infrastructurele en beleidsmatige kaders. Gelijktijdig onderschrijven wij met de gemeente Utrecht het belang van 

een goede inpassing in de lokale omgeving, evenals het verbeteren van de verkeersveiligheid, het terugdringen van 

het -doorgaand- autoverkeer en het verbeteren van deze fietsroute op deze verkeersas door Ondiep. De uitwerking 

van deze (deels conflicterende) belangen tot wijzigingen in de functie en vormgeving van de weg(en) ligt bij de 

gemeente Utrecht als de verantwoordelijke wegbeheerder. Gebruikelijk bij de uitwerking van gemeentelijke plannen 

worden wij ook vanuit onze OV-verantwoordelijkheid ook door de gemeente betrokken, waarin in dit geval de 

ingebrachte route-alternatieven ons inziens uitwerking en afweging verdienen. Op dit moment vindt over concrete 

(her)inrichtingsplannen nog geen gesprek met ons over plaats. Na de ingebruikname van de Uithoflijn in 2018, de 

afronding van de werkzaamheden in het stationsgebied Utrecht en de inzet van dubbelgelede bussen op lijn 28, 
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doet zich volgens ons de mogelijkheid de route van lijn 228 eventueel te wijzigen. Op basis van de vervoerscijfers 

is dan inzichtelijk wat het daadwerkelijke gebruik van lijn 228 is. Dan kunnen ook de infrastructurele 

randvoorwaarden voor route-alternatieven (betere betrouwbaarheid via de route Kardinaal De Jongweg, nieuwe 

halte- en OV-doorstrooomvoorzieningen op de route Royaards van der Hamkade) gerealiseerd zijn; dit is op de 

korte termijn niet het geval. 

 

4.4 Overvecht - Oorsprongpark 

Reactie (1x) 

 Verzoek om een rechtstreekse verbinding tussen Overvecht en het Oorsprongpark. 

Antwoord 

Deze uitbreiding is nu niet voorzien. Met een overstap tussen lijn 30 en lijn 77 op de Sartreweg of via de overstap 

Vredenburg/St Jacobsstraat, is deze reis goed te maken. Voor de langere termijn is een dergelijke uitbreiding 

wenselijk, ook gezien de mogelijke verbeteringen op de verbinding tussen Utrecht-Noord en Zeist. 

 

4.5 Westbroek – Overvecht NS 

Reactie (1x) 

 Verzoek om een latere rit naar Westbroek (19.05 uit Overvecht) 

Antwoord 

Dit verzoek nemen we over, omdat hier vervoersvraag naar is en beter aansluit op de (latere) spitsuren in 

combinatie met de treinbediening. Lijn 122 krijgt extra bediening vanaf station Overvecht naar Westbroek. 
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5 Centrum: Museumkwartier, Wittevrouwen, Wilhelminapark 

5.1 Bediening Vredenburg door streeklijnen 

Reactie (1x) 

 Verzoek om ook de streeklijnen naar De Bilt en Zeist bij de halte Vredenburg te laten stoppen. 

Met verplaatsing van de bussen naar Utrecht CS Jaarbeurszijde, wordt de bereikbaarheid van 

Hoog Catharijne slechter. 

Antwoord 

De haltecapaciteit van de halte Vredenburg is onvoldoende om meer bussen te laten halteren. Om te voorkomen 

dat bussen de kruising met de Catharijnesingel blokkeren, kiezen we ervoor om het aantal bussen dat deze halte 

aandoet niet uit te breiden. De halte Neude biedt een goed alternatief op loopafstand. 

 

5.2 Frequentie lijn 2 

Reactie (24x) 

 Verzoek om de frequentie van lijn 2 te behouden in verband met de bereikbaarheid van de 

binnenstad. 

Reactie (2x) 

 Compliment dat het verminderen van de frequentie van lijn 2 zorgt voor minder overlast voor 

aanwonenden. 

Antwoord 

We komen aan dit veelgevraagde verzoek tegemoet en besteden een deel van het aanvullende budget om de 

avondfrequentie van lijn 2 (kwartierdienst) te kunnen behouden, ondanks dat dit niet zorgt voor minder bussen. 

Zeker nu lijn 2 vanaf het Jaarbeursplein zal vertrekken vanwege de 'Superomklap' en de loopafstand tussen het 

centrum en het busstation toeneemt. 

 

5.3 Lijn 8 Wilhelminapark 

Reactie (1x) 

 Compliment dat het verminderen van de frequentie van lijn 8 zorgt voor minder overlast voor 

aanwonenden. Verzoek om aantal ritten verder te verminderen/kleiner materieel in te zetten. 

Reactie (6x) 

 Verzoek om de frequentie van lijn 8 te behouden. Het OV-aanbod in Utrecht-Zuid en Utrecht-Oost 

is de afgelopen jaren al vaker gedaald; de acceptabele ondergrens is daardoor al bereikt. 

 Verzoek om lijn 4 in Utrecht-Oost te herintroduceren. 

Antwoord 

We passen het voorstel niet aan. Uit de analyse van de geboden capaciteit blijkt dat een tienminutendienst(6x) in 

plaats van 8x per uur met lijn 8 met gelede bussen voldoende is. Bovendien is een tienminutendienst vanuit 
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kwaliteitsoogpunt al een hoogwaardig aanbod. Om tussen Utrecht CS en de Vondellaan in de ochtendspits 

voldoende capaciteit te bieden, rijden bovendien extra pendelbussen op dit deeltraject.  

De voorgestelde inzet van gelede bussen in een tienminutendienst is voor lijn 8 een noodzaak om voldoende 

capaciteit te bieden, het verder verlagen van de frequentie of inzet van kleiner materieel is daarom niet mogelijk. 

Ook herintroduceren we lijn 4 niet. De routewijziging van lijn 8 is een goede invulling geweest van de 

bezuiningsopgave van enkele jaren geleden en heeft geleid tot een besparing van exploitatiekosten en 

vermindering van het aantal bussen door de (binnen)stad, zonder dat het bedieningsniveau van de wijk sterk 

verslechterd is of er sprake is geweest van een reizigersterugval.  
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6 De Uithof en Rijnsweerd 

6.1 Bereikbaarheid De Uithof en Rijnsweerd algemeen 

Reactie (3x) 

 Compliment dat er extra bussen naar De Uithof gaan rijden. 

Reactie (3x) 

 Verzoek om extra aandacht voor de capaciteitsinzet op lijn 12 en 28, eventueel met meer 

flexibele versterking. De bussen van en naar Rijnsweerd zijn te vaak te vol en doordat lijn 12 

langer wordt, ontstaat het risico dat lijn 28 vaker gebruikt zal worden door doorgaande reizigers 

tussen De Uithof en Utrecht CS. 

Antwoord 

Wij zijn blij met het compliment en handhaven vanzelfsprekend het voorstel. 

Op lijn 12 zetten we extra versterkingsritten in, aangezien grote aantallen HU-studenten van Rijnsweerd naar De 

Uithof verhuizen. Daarnaast gaat lijn 18 in de spits elke 10 minuten naar en van Rijnsweerd rijden. Doordat lijn 12 

niet via de Albatrosstraat hoeft te rijden en geen halte meer heeft bij de Bleekstraat (zie paragraaf 2.3), wordt deze 

lijn aantrekkelijker. De verhuizing van lijn 28 naar het Jaarbeursplein als gevolg van de 'superomklap' draagt 

daarnaast bij aan dat lijn 12 aantrekkelijker wordt dan lijn 28 voor reizigers tussen Utrecht CS en De Uithof. Tot 

slot introduceren we ook de nieuwe lijn 29 vanuit Leidsche Rijn via station Vaartsche Rijn naar De Uithof om lijnen 

12 en 28 te ontlasten. 

 

6.2 Weekenduitbreiding lijn 12 

Reactie (1x) 

 Verzoek om een verbinding Rubenslaan - De Uithof in het weekend (uurdienst) 

Antwoord 

De verbinding naar De Uithof wordt in het weekend verzorgt door lijn 28. Uitbreiding met andere lijnen is pas 

noodzakelijk, als in De Uithof de vervoervraag sterk gaat toenemen. Dit nemen we dan mee in toekomstige 

vervoerplannen. 

 

6.3 Verbinding met station Overvecht 

Reactie (1x) 

 Vraag of de uitbreiding van de capaciteit tussen Overvecht en De Uithof zinvol is, nu NS in 2017 

van plan is om de bediening van Overvecht te reduceren. 

Antwoord 

We hebben kennis genomen van het plan van NS en nemen dit in overweging voor de dienstregeling 2017. Voor 

2016 blijft de vraag naar meer vervoer van/naar Overvecht onverminderd van kracht, dus blijft het voorstel 

gehandhaafd. 
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7 Oost: Bilthoven, Zeist, Amersfoort, Heuvelrug 

7.1 Bediening station Bilthoven 

Reactie (2x) 

 Verzoek om alle ritten van lijn 77 door te trekken naar Bilthoven NS en te zorgen voor een goede 

treinaansluiting van/naar Amersfoort. 

Antwoord 

Conform het verzoek handhaven we het voorstel om alle ritten van lijn 77 door te trekken naar Bilthoven NS en 

trachten op zoveel mogelijk treinen van/naar Amersfoort aansluiting te bieden. 

 

7.2 Spreiding aanbod tussen De Bilt en Doorn 

Reactie (1x) 

 Verzoek om betere spreiding van het aanbod tussen De Bilt en Doorn. 

Antwoord 

Bij het ontwikkelen van de dienstregeling kunnen we hier helaas niet specifiek rekening mee houden, doordat 

andere aansluitingen (zoals op het busstation Zeist en station Driebergen-Zeist) belangrijk zijn voor de lijnen. Met 

ingang van de dienstregeling in 2017 (december 2016) start ook de nieuwe streekconcessie, waarbij ook het OV-

aanbod verbetert op deze corridor en in de uitwerking van de dienstregeling tussen de beide vervoerders het 

aanbod wordt geoptimaliseerd. 

 

7.3 Zeist, capaciteit lijn 53 

Reactie (1x) 

 Verzoek om extra capaciteit (meer ritten/inzet gelede bussen) 's avonds tussen Utrecht en Zeist 

(teveel staanplaatsen naar Vollenhove). 

Antwoord 

Deze uitbreiding is niet voorzien in het vervoerplan 2016-2. Momenteel analyseren we onze bezettingscijfers op 

overbezetting, zodat we knelpunten kunnen meenemen voor  het vervoerplan 2017. 

 

7.4 Zeist, punctualiteit lijn 52/53 

Reactie (2x) 

 Verzoek om de punctualiteitsproblemen op lijn 52/53 te verminderen. 

Antwoord 

Voor alle lijnen hebben we een analyse van de rijtijden gemaakt en de nieuwe dienstregeling daarop aangepast. 

Ook koppelen we lijn 52 en 53 in de spitsuren los van lijn 41, waardoor de kans afneemt dat eventuele vertraging 

van de voorafgaande rit doorwerkt. 
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7.5 Verlengen lijn 58 

Reactie (1x) 

 Verzoek om lijn 58 door te trekken naar Driebergen-Zeist i.p.v. busstation Slotlaan. 

Antwoord 

Deze maatregel valt nu buiten het vervoerplan 2016-2, maar kunnen we meenemen voor een toekomstig 

vervoerplan in relatie tot andere wijzigingen in Zeist als gevolg van de Centrumvisie Zeist. 

 

7.6 Introductie lijn 371 

Reacties (2x) 

 Positief, zo lang het niet ten koste gaat van ritten op lijn 71 tussen Doorn en Utrecht. 

 Verzoek om haltes in Zeist toe te voegen aan de route van lijn 371. 

Antwoord 

De ritten van lijn 371 zijn de versterkingsritten voor de reguliere lijn 71. Vanwege de vervoeromvang (aansluitend 

op de overstap de trein in Driebergen-Zeist), wordt lijn 71 nu gereden met twee, direct achter elkaar aan rijdende 

bussen waarvan de voorste geheel gevuld is en nu ook geen tussenliggende halten aandoet (“bus is vol”). Dit doet 

de achterop rijdende bus. Daarom maken we deze eerste rit de sneldienst en spreiden we het reizigersaanbod. Lijn 

71 blijft rijden in dezelfde frequentie en de tussenliggende halten aandoen zonder dat reizigers eerst een volle bus 

voorbij zien komen, die volgens de dienstregeling wel zou stoppen. 

 

7.7 Frequentie lijn 55 

Reactie (3x) 

 Verzoek om hogere frequentie lijn 55 op de Professor Dieperinklaan en snellere route rond 

Utrecht CS. 

Antwoord 

Het gebruik van lijn 55 –met enkele drukke ritten binnen de stad- geeft geen aanleiding om het aanbod te 

verhogen. We kiezen ervoor om de schaarse dienstregelinguren elders in het netwerk in te zetten en niet als 

uitbreiding van lijn 55. 
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8 Zuid: Utrecht-Zuid, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen 
en Wijk bij Duurstede 

8.1 Nieuwegein Blokhoeve/ Papendorp- routewijziging lijn 77 

Reactie (248x) 

 Verzoek om de voorgestelde routewijziging van lijn 77 niet door te voeren en de bediening van 

de halte Blokhoeve-Noord niet te wijzigen.  

Reactie (1x) 

 Compliment dat lijn 77 via Papendorp gaat rijden, vanwege de snellere route voor veel 

Nieuwegeiners. 

Antwoord: 

We komen tegemoet aan de wens om de halte Blokhoeve Noord in 2016 te blijven bedienen met lijn 77 en stellen 

de realisatie van het OV-streefbeeld 2020 op dit onderdeel uit. Een deel van de extra beschikbare middelen zetten 

wij in 2016 in om Papendorp op de huidige manier goed te blijven bedienen. Ondertussen zijn we op zoek naar 

mogelijkheden om de bediening van Papendorp in de toekomst alsnog teoptimaliseren, zodat de efficiencyslag uit 

het OV-Streefbeeld 2020 in de bediening Papendorp wordt gerealiseerd en de route van lijn 77 via Blokhoeve 

definitief behouden blijft. 

 

8.2 Route lijn 48 door Nieuwegein 

Reactie (6x) 

 Verzoek om de route van lijn 48 niet te wijzigen. De ververvraag in Nieuwegein-West is groter en 

groeiende. Vrees voor extra overlast van busverkeer in Jutphaas-Wijkersloot. 

Antwoord 

Doordat lijn 77 zijn route via Kanaleneiland behoudt, handhaven we ook de route van lijn 48 in Nieuwegein-West. 

 

8.3 Frequentie lijn 48 

Reacties (11x) 

 Verzoek om kwartierdienst in de spits op lijn 48 te behouden. 

 Verzoek om een avondbediening op lijn 48 tussen Houten en Nieuwegein. 

Antwoord 

We komen tegemoet aan dit verzoek. Een gedeelte van het extra beschikbare budget zetten we in om het aanbod 

op de lijn, die zich nog ontwikkelt, te behouden. Mede als gevolg van recente en toekomstige ontwikkelingen, 

verwachten we een toename van het gebruik, die met een besparing op het aanbod teniet gedaan zou worden. 

Ook komen we komen tegemoet aan het verzoek om avondbediening. In plaats van de voorgestelde 

avondbediening in de vorm van lijn 148, bieden we 's avonds en in het weekend een uurdienst op lijn 48 tussen 

Houten en Nieuwegein-Centrum. 
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8.4 Uitbreiding lijn 65 

Reactie (1x) 

 Compliment dat de uitbreiding van lijn 65 in de spitsuren zorgt voor een verbeterde verbinding 

tussen Utrecht CS, Kananeleiland en Plettenburg. Opmerking dat gelede bussen waarschijnlijk 

niet geheel overbodig zullen worden, vanwege de piekbelasting. 

Antwoord 

We handhaven het voorstel en zetten waar nodig en mogelijk gelede bussen in op lijn 65. 

 

8.5 Route lijn 72 

Reacties (2x) 

 Compliment dat nieuwe route lijn 72 voor een betere verbinding tussen Amersfoort en Utrecht-

Zuid zorgt. Verzoek om bediening Amersfoort uit te breiden naar de daluren. 

 Verzoek om snellere route lijn 72 via A12 i.p.v. ’t Goylaan , danwel  om snellere verbinding 

Nieuwegein-Noord/west met De Uithof. 

Reactie (3x) 

 Verzoek om lijn 71/72 in Hoograven te handhaven. 

Antwoord 

Om ongewenste overlap met lijn 56 tussen Zeist en Amersfoort te vermijden, gaat lijn 72 niet meer ritten bieden 

tussen De Uithof en Amersfoort dan lijn 252 momenteel doet. Dat betekent dat er geen frequentieverhoging  in de 

ochtendspits van Zeist naar Amersfoortis opgenomen. In plaats daarvan bieden we versterkingsritten op lijn 52, om 

te voorkomen dat reizigers op de halte achterblijven. 

Met andere lijnen, zoals met de lijnen 283 (Vianen - Uithof) en 287 (IJsselstein - Uithof) ervaren wij dat de A12 en de 

aansluiting Waterlinieweg/A12 tijdens de spitsen onbetrouwbaar zijn. Verder zien wij dat ongeveer de helft van de 

vervoervraag op de lijnen 71 en 72 tussen de Uithof en Nieuwegein gebruik maakt van de haltes Goylaan, 

Socrateslaan, Europalaan en Kanaleneiland Zuid. Vanwege bovenstaande redenen behouden we de huidige route. 

Wel denken we na over het toevoegen van directe en daarmee snellere busverbinding tussen Nieuwegein (via het 

busstation Nieuwegein Stadscentrum) naar De Uithof die niet gebruik maakt van de route door ’t Goylaan. Dit 

werken we in een volgend vervoerplan uit. 

 

8.6 Bediening Lunetten, halte lijn 71/72 

Reactie (1x) 

 Verzoek om betere verbindingen vanuit Lunetten. Onder andere met Diakonessenhuis, 

Overvecht, (ringlijn) en halte voor lijn 71/72 dichter bij Lunetten. 

Antwoord 

De wijk Lunetten is met een station en diverse buslijnen al goed ontsloten. Met de overstap op Vaartsche Rijjn (per 

trein of lijn 8) is, het Diakonessenhuis goed bereikbaar met lijn  41. Naar  Overvecht voegt een ringlijn niet zoveel 

toe, omdat de routes via Utrecht Centraal sneller zijn (qua hemelsbrede afstand en frequentie/reistijd). De wens om 
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een halte dicherbij Lunetten te hebben is begrijpelijk, maar moeilijk inpasbaar op het verkeersplein Goyplein. In het 

nieuwe ontwerp ‘t Goylaan worden nabij de nieuwe halten wel fietsenstallingsplekken gerealiseerd. 

 

8.7 Bediening Hoograven 

Reactie (4x) 

 Verzoek om lijn 15 niet op te heffen en/of lijn 6 te herintroduceren en/of lijn 47 uit te breiden. 

Antwoord 

We komen deels tegemoet aan dit verzoek, door lijn 15 op werkdagen overdag tussen Hoograven-Zuid en het 

Smaragdplein tot zeker december 2016 te behouden, zolang de halte voor lijn 1 op de Hooft Graaflandstraat nog 

niet gereed is. Daarmee ontstaat een betere bediening van de omgeving 't Goylaan. Op de overige momenten van 

de dag is het aanbod voldoende in lijn met de vraag, waardoor uitbreiding van het aanbod bovenop lijn 1 en lijn 47 

niet realistisch is. 

 

8.8 Route lijn 283 door IJsselstein 

Reactie (4x) 

 Verzoek om de voorgestelde routewijziging van lijn 283 niet door te voeren in verband met 

langere reistijd vanaf de haltes Televisiebaan in IJsselstein. 

Antwoord 

We handhaven het voorstel uit de consultatieversie. Zoals daarin ook is opgenomen, kiezen we voor een 

reistijdverkorting voor de grootste groep reizigers en weegt dat belang in de afweging op tegen het belang dat de 

kleinere groep reizigers van de Televisiebaan hebben. 

 

8.9 Lijn 287- route door Vianen 

Reactie (1x) 

 Verzoek of rondje Vianen in lijn 287 kan terugkomen, de aansluiting lijn 63/287 is 

onbetrouwbaar. 

Antwoord 

Uitbreiding van het rondje door Vianen kost extra inzet. Lijn 287 krijgt een betrouwbaardere route in het 

Vervoerplan 2016-deel 2 en door de gemeente Utrecht wordt gewerkt aan doorstromingsmaatregelen op de 

Waterlinieweg. We rekenen erop dat hiermee de aansluitingen verbeteren. 

 

8.10 Vianen-Houten- Odijk- Bunnik- Zeist 

Reacties (6x) 

 Verzoek om uitbreiding/verlenging lijn 43 tussen Zeist, Bunnik en Houten. 
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 Verzoek om de pilotlijn Vianen-Houten-Zeist te implementeren, conform het OV-Streefbeeld 

2020. 

Antwoord 

Dit onderwerp is niet opgenomen in het vervoerplan 2016-2, wel vindt hierover de uitwerking plaats met de 

gemeenten. In het nog op te stellen/vast te stellen vervoerplan 2017 wordt het voorziene traject Vianen-Houten 

opgenomen en de integratie van lijn 43 (Odijk-Zeist) met de pilotlijn Houten-Zeist verder uitgewerkt. 

 

8.11 Houten 

Reactie (1x) 

 Verzoek om eigen stadsdienst Houten. 

Antwoord 

Hieraan komen we niet tegemoet. Houten wordt met twee stations en de lijnvoering van buslijnen geïntegreerd in 

het regionaal netwerk voldoende ontsloten in relatie tot de vervoersvraag. 

 

8.12 Wijk bij Duurstede, route lijn 41, 241 en 242 

Reacties (10x) 

 Opmerking dat de uitbreiding tussen Utrecht CS en Wijk bij Duurstede een goede ontwikkeling.  

 Vraag om extra aandacht voor de verbinding met Utrecht-Centrum en de overstap op de tram, 

omdatCS Jaarbeurszijde ver lopen vanaf het centrum. 

 Vraag om een afweging of in Bunnik een route via de Baan van Fectio niet sneller is dan de 

huidige route van lijn 41 en/of de voorgestelde route van lijn 241 via de A12. 

Reactie (1x) 

 Voorstel om met lijn 242 via Laan van Maarschalkerweerd te rijden, scheelt tijd en file op de 

Waterlinieweg. 

Antwoord 

We passen de voorstellen in de consultatieversie enigszins aan, door de doorkoppeling tussen lijn 41 en 52/53 

grotendeels in stand te houden, waardoor een goede verbinding met Utrecht-Centrum behouden blijft buiten de 

spitsperiode. In de spitsperiode is de lijn te lang in relatie tot de onbetrouwbaarheid door congestie. Ook zal er  

een overstaphalte tussen lijn 41 en de tram Uithoflijn gerealiseerd worden op de Laan van Maarschalkerweerd of 

kan worden overgestapt op station Vaartsche Rijn, waar de loopafstanden tussen bus/tram/trein ook kleiner zijn 

dan op Utrecht Centraal. 

De routes van beide lijnen passen we niet aan ten opzichte van de consultatieversie. In Bunnik heeft de route via de 

Baan van Fectio het voordeel ten opzichte van een route door het centrum dat deze sneller is voor doorgaande 

reizigers. We wijzigen dit echter niet, aangezien Bunnik daarmee beter bereikbaar is met lijn 41 via de route door 

Bunnik. De snelle verbinding voor doorgaande reizigers combineren we in de spits met de extra verbinding naar 

Kanaleneiland, met overstap naar Nieuwegein, in de vorm van lijn 241 via de A12. Hierdoor ontstaan vanuit Wijk Bij 

Duurstede ook directere of met overstap korte verbindingen naar Utrecht-Zuid en Nieuwegein en omgeving. Dit is 

voor veel reizigers een grotere verbetering. 
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Een routewijziging van lijn 242 heeft voordelen, maar het nadeel is dat Rijnsweerd niet meer wordt bediend. 

Daarnaast wijzigt de haltesituatie bij het stadion met de komst van de Uithoftram, waardoor een goede overstap 

bus-tram gaat ontstaan. Dit onderwerp nemen we mee voor het toekomstige vervoerplan 2018. 
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9 West: Lage Weide, Leidsche Rijn, Lombok en Oog in Al 

9.1 Terwijde  

Reactie (59x) 

 Verzoek om de halte Duke Ellingtonstraat te blijven bedienen met een bus naar Utrecht CS en/of 

een verbinding tussen Terwijde en Maarssen te behouden, onder andere ten behoeve van het 

groeiende bedrijvengebied De Wetering-Noord/Haarrijn. 

 Suggestie om de optimalisatie in Leidsche Rijn anders in te vullen, door lijn 19/39 te behouden, 

maar te besparen door lusje lijn 19 eenzijdig te rijden en Leidsche Rijn NS over te slaan. Lijn 10 

en 30 in de daluren een uurdienst met taximaterieel, lijn 38 in de daluren opheffen, lijn 27 en 29 

helemaal opheffen. Daarvoor in de plaats lijn 26 in een halfuurdienst via Langerak, 

Middelweerdbaan naar Vleuten NS en verder als lijn 126 naar Maarssen. Lijn 25 met zelfde 

frequentie via Parkwijk, t Zand naar Parkzichtlaan. Beide lijnen koppelen aan lijn 16 van/naar 

Zuilen. Daarmee zijn dezelfde besparingen te realiseren, zonder het groeigebied dat Leidsche 

Rijn nog is, onevenredig te benadelen. Belangrijkste bezwaren tegen de plannen in de 

consultatieversie: capaciteit taxibusje lijn 126 onvoldoende en geplande omlooptijd van lijn 126 

en 127 (te) krap. Reistijdwinst lijn 29 t.o.v. lijn 26 vanuit Vleuterweide (te) beperkt, verlies van 

haltes op Burgemeester Middelweerdbaan ook ongewenst. Vervallen verbinding Terwijde-

Maarssen ongewenst.  

Antwoord 

Wij komen tegemoet aan dit verzoek, doordat er extra middelen beschikbaar zijn. In 2016 blijven lijn 19 en 39 

behouden. Zodra lijn 37 in 2017 de verbinding met Terwijde Noord/Oost kan overnemen van deze lijnen, stellen we 

alsnog voor om lijn 26 vanaf station Terwijde door te trekken richting Terwijde, met een aanpassing ten opzichte 

van de consultatieversie. In plaats van alle ritten via de Musicallaan en De Wetering naar station Leidsche Rijn te 

laten rijden, stellen we voor om de lijn bij het Muziekplein te splitsen in een tak naar de Musicallaan en Maarssen 

en een tak naar de Jazzsingel en Leidsche Rijn Centrum.  

Met interesse hebben we kennis genomen van de suggestie om de optimalisatieopgave anders in te vullen. Met het 

beschikbaar komen van extra middelen, is een aantal besparingsmaatregelen niet nodig. Naast het aangepaste 

voorstel ten aanzien van lijn 19 en 39, passen we ook het voorstel om met taxibussen op lijn 126 te rijden aan, om 

capaciteitsproblemen te vermijden. Op deze lijn zetten we een 15-persoonsbus in. Lijn 10 en 30 laten we buiten 

beschouwing, aangezien deze lijnen een toegevoegde waarde hebben in de netwerkkwaliteit van de stad. De 

verbinding met Vleuterweide-West verbeteren we ten opzichte van de consultatieversie met een dagdakkende 

verbinding met Utrecht CS op elke dag van de week. 

In het komende vervoerplan 2017 worden deze wijzigingen verder uitgewerkt, in samenhang met de nieuwe 

opgeleverde infrastructuur in Leidsche Rijn Centrum. 

 

9.2 Bereikbaarheid St. Antoniusziekenhuis Leidsche Rijn 

Reactie (1x) 

 Verzoek om lijn 127 elk halfuur te laten rijden tussen Vleuten en St. Antoniusziekenhuis. 

Reactie (3x) 

 Verzoek om een betere verbinding tussen De Meern en het St. Antoniusziekenhuis Leidsche Rijn. 
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Antwoord 

We handhaven het voorstel uit de consultatieversie. De introductie van lijn 127 bij het St. Antoniusziekenhuis is al 

een uitbreiding ten opzichte van de huidige bediening. Indien er voldoende vraag blijkt, is een uitbreiding een punt 

van aandacht in een later vervoerplan. 

In het vervoerplan hebben wij voorgesteld om een nieuwe overstaphalte te creëren op de kruising Langerakbaan / 

Busbaan de Woerd. Met deze overstaphalte ontstaat de mogelijkheid om over te stappen van lijn 28 op lijn 4 

(huidige lijn 26) en andersom. Met de voorgenomen wijzigingen rondom Leidsche Rijn Centrum in 2017 halteert lijn 

4 ook bij het St. Antoniusziekenhuis Leidsche Rijn en ontstaat een beter verbinding tussen de Meern en het 

ziekenhuis (zie paragraaf 5.6). 

 

9.3 Lage Weide- beperken lijn 38/ 48  

Reactie (3x) 

 Verzoek om bediening Lage Weide uit te breiden in plaats van te beperken. 

Antwoord 

We komen deels tegemoet aan dit verzoek. Een gedeelte van het extra beschikbare budget zetten wij in om de 

voorgestelde frequentieverlaging van lijn 48 te schrappen. De verlaging van de frequentie van lijn 38 in de 

spitsuren wordt eveneens geannuleerd. Het voornemen is om in 2017, als lijn 37 via Leidsche Rijn Centrum gaat 

rijden, om lijn 38 weer de gehele dag elk kwartier te laten rijden. 

 

9.4 Nieuwe oost-westverbinding Leidsche Rijn – De Uithof 

Reactie (6x) 

 Verzoek om lijn 22 alsnog te introduceren. De onderbouwing om de introductie uit te stellen is 

niet gebaseerd op marktonderzoek. Onder bewoners in Leidsche Rijn is de behoefte aanwezig en 

de lijn maakt onderdeel uit van het beleid. Ook voor bewoners uit het westelijk deel van de 

provincie (Montfoort), biedt lijn 22 een goede alternatieve verbinding naar De Uithof. 

Antwoord 

We komen tegemoet aan deze wens met een gedeeltelijke invoering van deze lijn. Vanaf 22 augustus introduceren 

we de nieuwe lijn 29, die elk halfuur gaat rijden tussen De Meern en De Uithof, via de route van lijn 22 in het 

Streefbeeld. De ambitie is om deze nieuwe lijn in 2017 verder op te bouwen.  

 

9.5 Bediening Vleuterweide-West 

Reactie (3x) 

 Verzoek om behoud lijn 26, want station Leidsche Rijn is te ver lopen. 

 Verzoek om behoud van een betere verbinding in Vleuterweide-West, met een hogere frequentie 

en/of behoud van de route over de Burgemeester Middelweerdbaan. 

 Verzoek om een goede verbinding tussen Vleuten-Dorp en Papendorp/Nieuwegein te bieden, als 

alternatief voor de huidige verbinding met lijn 126. 
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Antwoord 

Lijn 26 blijft behouden op het traject tussen Utrecht CS en Terwijde. De haltes tussen station Terwijde en 

Vleuterweide blijven allemaal bediend, waardoor de loopafstand tot openbaar vervoer gelijk blijft. 

We komen tegemoet aan de wens om een beter voorzieningenniveau in Vleuterweide-West te blijven bieden. Lijn 9 

(29 in de consultatieversie) gaat maandag tot en met zondag de hele dag elk halfuur rijden. De route passen we 

niet aan ten opzichte van de consultatieversie, aangezien het aantal in- en uitstappers op de Burgemeester 

Middelweerdbaan bewijst dat deze route vervoerkundig geen meerwaarde biedt ten opzichte van de HOV-baan. 

Daarbij geldt dat met het verdwijnen van de buslijn op de Burgemeester Middelweerdbaan vrijwel alle adressen nog 

steeds binnen het invloedgebied liggen van andere haltes (600 meter) of een station (1.200) conform het OV 

Streefbeeld. 

Wij komen tegemoet aan het verzoek voor de verbinding vanuit Vleuten naar Papendorp/Nieuwegein door te zorgen 

voor een aansluiting tussen lijn 126 en lijn 9 op station Vleuten, zodat een verbinding tussen Vleuten-Dorp en 

Papendorp behouden blijft. De eerste reismogelijkheid in de ochtend en de laatste in de avond blijven vergelijkbaar 

met de huidige dienstregeling. 

 

9.6 Bereikbaarheid Maximapark  

Reactie (1x) 

 Verzoek om de bereikbaarheid Maximapark te onderzoeken, die lijkt ondermaats te worden. 

Antwoord 

Vrijwel alle adressen in Leidsche Rijn hebben op maximaal 600 meter een bushalte of op 1.200 meter een station; 

het Maximapark valt hier deels buiten. Het bedienen van het park is vanuit OV-bediening ook niet zinvol. 

Welonderzoekt de gemeente Utrecht met ons of een halte op de Langerakbaan (lijn 4 Utrecht CS - Terwijde) nabij de 

ingang Castellum Hoge Woerd / Brouwerij Maximus in 2017 inpasbaar  is. 

 

9.7 Oudenrijn- dalbediening lijn 24 

Reactie (1x) 

 Verzoek om contact over OV-ontwikkeling Oudenrijn en behoud bestaande OV-aanbod. 

Antwoord 

Er is contact gelegd tussen Qbuzz en de bedrijvenkring Oudenrijn en we hebben de plannen toegelicht. Het overleg 

heeft vooralsnog niet geresulteerd in een wijziging van het voorstel. 

 

9.8 Lijn 14 – verzoek verbetermogelijkheden 

Reactie (1x) 

 Verzoek om betere verbinding tussen Lombok en Kanaleneiland (avond), Oog in Al en Tuindorp 
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Antwoord 

Door de gemeente Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de vervoersbehoefte van Lombok naar de overige wijken. 

Hierbij zijn Qbuzz/U-OV en de Provincie Utrecht onder andere betrokken. Op basis van deze resultaten, en de 

evaluatie van de huidige lijn 14 via de nieuwe route naar Utrecht-centrum, zal worden bezien in hoeverre 

verbeteringen nodig zijn. Dit vormt input voor een toekomstig vervoerplan; in 2016 wordt de bediening in Lombok 

niet gewijzigd. 

 

9.9 Bereikbaarheid Oog in Al 

Reactie (5x) 

 Verzoek om de bereikbaarheid van Oog in Al te verbeteren en de huidige frequentie te behouden. 

Antwoord 

We komen deels tegemoet aan dit verzoek, door lijn 5 (de samenvoeging van de huidige lijnen 25 en 36) op 

zaterdag elk kwartier te laten rijden. 's Avonds en op zondag is de vraag te gering voor een hogere frequentie. De 

bereikbaarheid Oog in Al naar het centrum (halte St. Jacobsstraat) verbetert als gevolg van deze lijnkoppelingen 

daarmee rechtstreekse verbinding eveneens. 
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