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Onderwerp Statenbrief: Uithoflijn nog niet in exploitatie op 29 juli 2019 
 
Voorgestelde behandeling: Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Zoals toegezegd in onze brief van 28 juni 2019 informeren we u over de laatste stand van zaken met betrekking 
tot de Uithoflijn. Wij hebben besloten dat tram 22 (Uithoflijn) op 29 juli 2019 nog niet in exploitatie wordt genomen. 
De voornaamste reden is dat niet voldaan is aan twee van de zes voorwaarden om te kunnen starten met de 
exploitatie van de Uithoflijn. Er zijn nog teveel storingen in de trambesturing om een indienststellingsvergunning te 
kunnen aanvragen. 
 
In de maand september informeren wij u over de nieuwe stuurplanning van het project Uithoflijn. De integrale 
hoofdlijnenplanning blijft van kracht. Deze planning gaat uit van een startdatum van tram 22 per 16 december 
2019 of zoveel eerder als mogelijk. Een brief met gelijke strekking wordt vandaag door B&W van de gemeente 
Utrecht verzonden aan de Utrechtse gemeenteraad. 
 
In de statenbrief van 28 juni 2019 (nummer 82F2F3AO) hebben wij u gemeld over ons streven om op 29 juli 2019 
de nieuwe tramverbinding, tram 22, in gebruik te nemen. Wij hebben in deze brief ook aangegeven dat onze 
inschatting was dat er een aanzienlijke kans zou zijn dat op 16 juli 2019 nog niet alle voorwaarden gehaald 
zouden zijn om op die datum te kunnen starten met de exploitatie. Inmiddels is vastgesteld dat er nog niet 
voldaan is aan alle voorwaarden om te kunnen starten met een dienstregeling van zes keer per uur per richting. 
Er is niet aangetoond dat er sprake is van een robuuste dienstregeling en er is dientengevolge ook geen 
indienstellingsvergunning voor het starten met de exploitatie.  
 
De uiterste datum voor volledige exploitatie blijft staan op 16 december 2019. Dit past binnen de integrale 
hoofdlijnenplanning en beschikbaar gestelde budgetten voor het project Uithoflijn. De voorwaarden zoals 
genoemd in de brief van 28 juni waaraan voldaan moet zijn blijven gelijk. De uitdagingen blijven daarmee 
onverminderd groot. En voor het oplossen van de technische issues zijn we mede afhankelijk van de inzet, kennis 
en kunde van externe partijen, met name Bombardier, leverancier van de trambeveiligingssystemen. Daarom 
worden er diverse scenario’s onderzocht ingeval de oplossingen meer tijd vergen dan we nu voorzien, zoals het 
aanpassen of tijdelijk overbodig maken van tijdelijke beveiligingssystemen door met een lagere snelheid te gaan 
rijden (‘op zicht’).  
 



 
  

 
Proefbedrijf 
Eind februari 2019 zijn we gestart met het proefbedrijf van de Uithoflijn. Het proefbedrijf bestaat uit drie 
verschillende onderdelen, te weten het opleiden van trambestuurders, uitvoeren van diverse exploitatie scenario’s 
en het uitvoeren van robuustheidsproeven. We hebben u gemeld dat de ervaringen die we opdoen in het 
proefbedrijf in belangrijke mate bepalen wanneer we de tramlijn in exploitatie kunnen nemen. Deze bevindingen 
zijn ook onderdeel van de verklaring die de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) moet afgeven voor de 
indienststellingsvergunning om te mogen rijden met betalende reizigers. 
 
Wat betreft de robuustheidsproeven (testen van de dienstregeling) hebben we last van een aantal hardnekkige 
technische issues, waarover u eerder geïnformeerd bent zoals de assentellers en de automatische 
rijweginlegging. Door deze technische issues lukt het ons nog niet om én op volle sterkte te rijden en een stabiele 
dienstregeling aan te bieden. Bij de status van de zes voorwaarden gaan we hier nader op in.  
Niet alle issues hoeven te zijn opgelost om tram 22 gefaseerd in gebruik te nemen, maar goed functionerende 
assentellers en automatische rijweginlegging zijn een belangrijke voorwaarde voor een robuust systeem.  
 
 
Startvoorwaarden 
De zes voorwaarden waaraan voldaan moet zijn worden hieronder besproken, inclusief de huidige status. 
 
 

1 Er moet aangetoond zijn 
dat er sprake is van een 
robuuste dienstregeling. 

Het is niet gelukt om tijdens het proefbedrijf de 
dienstregeling tenminste vijf dagen aaneengesloten 
uit te voeren zonder noemenswaardige verstoringen 
(dat wil zeggen geen verstoring langer dan 45 
minuten waarbij exploitatie niet mogelijk is). Bij de 
laatste risicoanalyse uitgevoerd bij de 
kwartaalrapportage van 2019-Q1 was al duidelijk dat 
de problematiek met de assentellers van Bombardier 
het grootste risico zouden vormen om te komen tot 
een robuuste omgeving. Precies dat onderdeel in de 
trambeveiliging functioneert niet stabiel. De 
assentellers gaan in storing bij hoge temperaturen en 
bij vocht. Tegen aanwezigheid van teveel vocht in de 
regelkasten nemen we aanvullende maatregelen, 
maar de storing als gevolg van hoge temperaturen 
horen niet op te treden, aangezien de apparatuur 
bestand hoort te zijn tegen deze temperaturen. 
Bombardier is bezig met de certificatie van een 
nieuwe firmware die in laboratorium omstandigheden 
aantoonbaar storingsvrij functioneert, terwijl de 
versie die wij gebruiken (versie 0.5) inderdaad 
storingen blijkt te geven. Er zijn nu een aantal 
assentellers op geselecteerde locaties uitgerust met 
de nieuwe firmware om in de praktijk te kijken hoe 
deze zich gedragen. Om deze firmware op alle 
assentellers te kunnen laden voor een operationele 
proef, moet deze software eerst gecertificeerd zijn. 
Bombardier heeft aangegeven in september te 
kunnen beschikken over gecertificeerde firmware die 
kan worden toegelaten maar het blijft een reëel risico 
dat deze firmware pas later beschikbaar is. 

Aan deze 
voorwaarde is nog 
niet voldaan. 

2 Er moet zicht zijn op een 
indienststellingsvergunning 
voor rijden met betalende 
reizigers. 

De veiligheidsbewijsvoering is nog niet voldoende op 
orde om het informatiedossier in te dienen bij de 
Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT). De 
belangrijkste reden is dat nog onvoldoende is 
aangetoond dat er sprake is van een robuuste 
dienstregeling (zie ook punt 1). 

Aan deze 
voorwaarde is nog 
niet voldaan. 

3 ILT is akkoord met het 
aantoning- en 
acceptatieplan hoe we in 
de exploitatie de frequentie 
op gaan schalen van zes 
keer per uur per richting 
naar uiteindelijk twaalf 
keer per uur per richting, 

ILT heeft ingestemd met deze aanpak. Aan deze 
voorwaarde is 
voldaan. 



 
  

inclusief extra ritten tijdens 
de spits. 

4 Er is een uitgewerkt 
communicatieplan 
beschikbaar om de reiziger 
te begeleiden bij zijn keuze 
voor het openbaar vervoer 
richting Utrecht Science 
Park (buslijnen 12 en 28, 
tram 22). 

Het communicatieplan voor fase 1  is gereed en 
afgestemd met relevante stakeholders. Het 
communicatieplan voor fase 2 (UHL rijdt minimaal 
12x per uur) wordt in de loop van 2019 opgeleverd. 

Aan deze 
voorwaarde is 
voldaan. 

5 Er is een 
ontruimingsprotocol voor 
halte Utrecht Centraal 
Centrumzijde. 

Het protocol is opgeleverd en ter instemming 
voorgelegd aan alle betrokkenen.  

Aan deze 
voorwaarde is 
voldaan. 

6 Er is een vastgestelde 
toegangsovereenkomst 
tussen beheerder en 
vervoerder. Dit betreft een 
overeenkomst tussen 
provincie en Qbuzz over 
het gebruik van materieel 
dat de provincie ter 
beschikking stelt. 

De overeenkomst is gereed maar moet nog formeel 
door Qbuzz en provincie worden ondertekend. 

Aan deze 
voorwaarde is 
nagenoeg voldaan. 

 
 
 
 
Verkeersveiligheidsaudit 
Met de overdracht van de tramlijn in februari 2019, is de provincie Utrecht voor de trambaan de wegbeheerder 
geworden. Omdat wij de verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben staan, heeft de provincie vanuit haar rol 
als beheerder een verkeersveiligheidsaudit aangevraagd. U bent hierover op 9 juli 2019 schriftelijk geïnformeerd.  
De opdracht voor dit onderzoek is ter sprake gekomen tijdens een audit van de ILT bij de beheerder. ILT heeft 
deze audit uitgevoerd in opdracht van de RUD als onderdeel van de procedure om een vergunning te verstrekken 
voor het rijden met reizigers. In dat gesprek is kenbaar gemaakt dat de inhoud van het rapport onlangs is 
toegelicht en dat in een vervolg workshop verdere acties, indien benodigd, bepaald moesten worden. Na deze 
workshop zou het rapport definitief gemaakt worden. Op verzoek heeft de ILT, vooruitlopend op de definitieve 
rapportage, de conceptrapportage ontvangen waarbij de context en duiding en weging van de geconstateerde 
bevindingen niet is meegegeven. Dat proces liep namelijk nog. Hierdoor was het voor het ILT niet duidelijk dat al 
deze punten reeds in beeld waren, er al actie op was ondernomen en/of reeds opgelost.  
Op 5 juli heeft de geplande workshop plaatsgevonden met als resultaat een definitief rapport van Goudappel 
Coffeng inclusief een reactienota van de provincie, gemeente en projectorganisatie. De safety board (bestaande 
uit veiligheidsdeskundigen voor het tramsysteem) heeft vervolgens op maandag 8 juli 2019 een advies aan de ILT 
verstrekt op basis van deze definitieve documenten. De ILT heeft dit advies dinsdag 9 juli 2019 overgenomen en 
geadviseerd het proefbedrijf weer te herstarten en de Regionale Uitvoeringsdienst heeft op 10 juli 2019 
toestemming hiervoor gegeven.  
 
Bijgevoegd ontvangt u de betreffende stukken m.b.t. de verkeersveiligheidsaudit:: 

- Reactie van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) 
- Advies van de Safety Board 
- Reactienota op de rapportage van Goudappel als onderdeel van de VVA systematiek 
- Definitieve rapportage van bureau Goudappel Coffeng “Verkeersveiligheidsaudit Uithoflijn”. Kenmerk 

003908.20190307.N1.01 
 

De ambtelijke stukken zijn geanonimiseerde versies waar de namen van de medewerkers uit zijn gehaald in het 
kader van hun privacy. Tevens zijn de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Utrechtse Raad over de 
verkeersveiligheidsaudit ter informatie bijgevoegd. 
 
 
Aanleiding 
Op voorstel van de Stuurgroep Uithoflijn heeft Gedeputeerde Staten op 16 juli 2019 ingestemd om de exploitatie 
van tram 22 (Uithoflijn) tussen halte Utrecht CS Centrumzijde en halte P+R Science Park niet te starten op 29 juli 
2019 aangezien niet voldaan is aan alle startvoorwaarden. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds 1 januari 2015 is de provincie, samen met de gemeente Utrecht, opdrachtgever van de projectorganisatie 
Uithoflijn (POUHL). POUHL is verantwoordelijk voor de realisatie van de tramverbinding tussen Utrecht Centraal 



 
  

Station en P+R Science Park, inclusief de aanschaf van het trammaterieel. De oorspronkelijke ingebruikname van 
de Uithoflijn stond medio 2018 gepland. In de 2e helft van 2017 is geconstateerd dat deze planning niet meer 
haalbaar was. De planning voor de ingebruikname van de Uithoflijn verschoof naar december 2019, zo mogelijk 
eerder.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het resultaat van het aanleggen van een nieuwe tramverbinding zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van 
Utrecht Science Park en verhoogde kwaliteit van het openbaar vervoer en heeft een stimulerende werking op de 
economie en werkgelegenheid in de regio. 
 
 
Financiële consequenties 
In de vorige Statenbrief bent u uitgebreid geïnformeerd over de financiële consequenties van gefaseerde 
ingebruikname komende periode, met als uitgangspunt dat in december 2019 de tramlijn volledig in exploitatie 
gaat. 
 
De dekking van de kosten van de projectorganisatie past binnen het beschikbaar gestelde projectbudget van de 
Uithoflijn. Zoals uit kwartaalrapportage 2019-Q1 blijkt, is er nog een batig saldo van circa € 9 miljoen beschikbaar. 
Ook als de ingebruikname wordt uitgesteld tot december 2019 is dit naar verwachting afdoende budget en hoeft 
er geen aanspraak te worden gedaan op het aanvullend risicobudget van € 13,7 miljoen. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Raad en Staten zullen zoals te doen gebruikelijk op kwartaalbasis geïnformeerd worden over het project 
Uithoflijn. In augustus/ september volgt kwartaalrapportage 2019-Q2. In de voortgangsbrief hierbij wordt u 
geïnformeerd over de aangepaste stuurplanning van het project..  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief.   
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 



Leeswijzer bij de verkeersveiligheidsaudit behorende bij de statenbrief van 16 juli 2019 

 

Bijgevoegd ontvangt u de betreffende stukken m.b.t. de verkeersveiligheidsaudit. 

Deze bestaan uit: 

- Reactie van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) 

- Advies van de Safety Board 

- Reactienota op de rapportage van Goudappel als onderdeel van de VVA systematiek 

- Definitieve rapportage van bureau Goudappel Coffeng “Verkeersveiligheidsaudit Uithoflijn”. 

Kenmerk 003908.20190307.R1.01 

De ambtelijke stukken zijn geanonimiseerde versies waar de namen van de medewerkers uit zijn 

gehaald in het kader van hun privacy. 

 

Bij het lezen van de stukken is het goed om het volgende mee te nemen: 

- De stukken zijn geschreven door mensen met een technische inslag en hebben daarmee geen 

bestuurlijk karakter.  

- Het bureau maakt gebruik van de zogenaamde Verkeersveiligheidsaudit (VVA)-systematiek. 

Dat wil zeggen dat op een onafhankelijke wijze potentiële verkeersveiligheidsproblemen zijn 

geïdentificeerd. In deze systematiek wordt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid de situatie 

beoordeeld. Andere projectoverwegingen worden hierin niet meegenomen. Aspecten die een rol 

kunnen spelen bij beslissingen rond de opzet en uitwerking van infrastructurele projecten zijn door 

het bureau dus voor een objectieve verkeersveiligheidsbeoordeling bewust buiten beschouwing 

gelaten.  

- Standaard onderdeel van de VVA-systematiek is de reactie van de wegbeheerder op de 

bevindingen van het bureau. Deze bevindingen zijn weergegeven in een zogenaamde reactienota. De 

bevindingen van het bureau kunnen dan ook niet los gezien worden van de reactienota en moeten 

daarom in samenhang worden bezien. 
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------------------- 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

ILT 

dinsdag 9 juli 2019 17:01 

' 

@ilent.nl> 

ILT; - ILT; 

Onderwerp: IL T /103528 Rapportage Goudappel Coffeng, advies hervatten proefbedrijf 

Beste- 

Vandaag zijn wij door de beheerder bijgepraat over de manier waarop is omgegaan met de bevindingen van 

Goudappel Coffeng. De aanpak is uitgewerkt in een rapport, waarbij per punt van Goudappel Coffeng is 

vastgelegd welke acties er nodig zijn of al zijn genomen. Het betreffende rapport is voorgelegd aan de Safety 

Board, die onder voorwaarden tot de conclusie komt dat het proefbedrijf op de Uithoflijn voldoende veilig kan 
worden herstart. 

Aanvullende vragen vanuit de ILT zijn afdoende beantwoord. We hebben met name uitgebreid gesproken over de 

verschillende manieren waarop in de systematiek van de verkeerskunde, die Goudappel hanteert, en de Cenelec 

systematiek, die vanuit het spoor wordt gebruikt, risico's worden gewaardeerd. Na het doornemen van de 

belangrijkste bevindingen van Goudappel hebben we geconcludeerd dat de kwalificatie 'ongewenst' hierop 
inderdaad beter van toepassing is. 

Er zijn bij de Uithoflijn zaken die verbeterd moeten worden. De Safety Board heeft een aantal benoemd (1.2 en 

3.7) die bij voorkeur voor de start van de exploitatie moeten zijn opgelost. De ILT vraagt met name ook nog 

aandacht voor de kruising met de Hoofddijk, die veel drukker wordt gebruikt dan waarvoor hij ontworpen lijkt te 

zijn. Wij adviseren dan ook een voortdurende monitoring en periodieke evaluatie van de veiligheid op alle 
kruisingen. 

Dit gezegd hebbende zijn wij van mening dat er geen acute veiligheidsproblemen zijn die een herstart van het 
proefbedrijf in de weg staan. 

Met vriendelijke groet, 
Ir 

Senior Inspecteur 

········································································ 
VV Rail infra en spoorvoertuigen / Vergunningverlening Rail en Luchtvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Graadt van Roggenweg 5001 3531 AH I Utrecht 

Postbus 16191 I 2500 BD I Den Haag 

.. , . 

Van: ILT @ILenT.nl> 

Verzonden: maandag 1 juli 2019 16:33 

Aan. <f41■■111t@rud utrecht. n I> 
CC:--- ILT~ilent.nl>; ■■-- ILT~ILenT.nl>; 

_-:--1LT~@ILenT.nl>· -•--- ■■-■J@provincie-utrecht.nl> 

Onderwerp: rapportage Goudappel Coffeng, advies om tot nader order het proefbedrijf te staken 

Beste 

Onlangs hebben wij het conceptrapport van Goudappel Coffeng ontvangen met hun analyse van de 

verkeersveiligheid van de Uithoflijn. Daarin zitten veel constateringen die samen een zorgwekkend beeld geven. 

Onze advies aan jou is om het proefbedrijf tot nader order te staken. De beheerder (of de safety board) moet 

aangeven wat er met de geconstateerde risico's gebeurt, welke maatregelen genomen zijn en onderbouwen 

waarom het geheel in ieder geval acceptabel is om het proefbedrijf weer door te laten gaan. 

Ik heb van 

bespreken. 
begrepen dat a.s. donderdag een bijeenkomst is van de safety board om het rapport te 
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Je kan mij morgen natuurlijk even bellen voor een nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

Ir. 

Senior Inspecteur 

··········································· .. ···························· 
Rail infra en materieel/ Marktvenster rail en luchtvaart 

Vergunningverlening 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Graadt van Roggenweg 5001 3531 AH I Utrecht 

Postbus 16191 I 2500 BD I Den Haag 

ilent.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 

electronic transmission of messages. 
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MEMORANDUM PROVINCIE:: UTRECHT 

DATUM 

AAN 

VAN 

8-7-2019 

ILenT, RUD, DO 

Safetyboard Wet lokaal spoor 

DOORKIESNUMMER 

ONDERWERP 

AANWEZIGEN 

AFWEZIGEN 

Uitbrengen Advies Verkeersveiligheidsaudit Uithoflijn 

technisch voorzitte_, o avemana er Ontvangst Uithoflijn),111 
af t manager Qbuzz), (safetymanager Proleet Uithoflïn , 

(safetymanager errueuw e eqlonale Tramlijn), 

(safetymanager Trambedrijf Beheer en Onderhoud) 

-vertegenwoordiging vanuit DO) - Ingestemd met onderstaand advies per 
email (red.). 

Beste lezer, 

Op 8 juli 2019 heeft de Safety Board een extra zitting ingepland om de de rapportage van Goudappel Coffeng en 
de Reactienota (d.d. 5 juli 2019) te bespreken. De bespreking is gericht om de weging en opvolging te beoordelen 

van de vijf tramgerelateerde bevindingen die door het bureau Goudappel als ongewenst zijn geclassificeerd. De 

leden van de Safetyboard hebben hierbij al deze punten inhoudelijke besproken. 

Samengevat komt de Safety Board met het advies om in te stemmen met de conclusies van de memo van de 

provincie Utrecht gericht aan ILenT (d.d. 5 juli 2019). Hiermee bevestigt de Safety Board dat de verkeerssituatie 

buiten een voldoende veilige situatie is en stemt in met het advies aan IL Tom het proefbedrijf voldoende veilig te 

kunnen hervatten. 

De Safety Board stelt hierbij de volgende randvoorwaarden: 

Tekstuele aanvullingen ter vergadering worden verwerkt in de geupdate versie van de Reactienota, deze 

wordt ter beschikking gesteld aan ILenT ter bespreking op 9 juli 2019. 

Maatregelen genoemd in de Reactienota op de vijf bevindingen, worden bekrachtigd in het MT POUHL. 

Zodoende is geborgd dat de maatregelen specifiek besproken zijn en geeft aan dat er voldoende 

management betrokkenheid is. 

Streven is dat de bevinding 1.2 en 3.7 zijn afgerond voor start van de exploitatie van de Uithoflijn. 
• Overall borging vindt plaats door opname van deze bevindingen als hazards in de Integrale Safetycase. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter Safetyboard 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 
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wij bouwen aan de 

Extern I 007 - Verkeersveiligheidsaudit (VVA3) door Goudappel 
Coffeng I audit voor start exploitatie uith flijn 

: w s;·_ -- 
= 

ID: Extern I 007 
Titel: Verkeersveiligheidsaudit (WA3) door Goudappel-Coffeng I audit voor start exploitatie 
Toets status: in uitvoering 

Uitgevoerd door: Goudappel-Coffeng 

Datum I uitgevoerd: 2019-07-08, Versie 1.4 

Verantw. afdeling: 

Auditgegever.is 

"Foets(()mderw.errll) I Qrganisatie I Discipli111e 
I Provincie Utrecht - afdeling OV 

' .. 
Nr. Document Paragraaf Blz. Omschrijving Type Verantw. Allocatie 

manager POUHL partij 
01 Verkeersveiligheidsaudit 1.1 algemeen 3 Het beeld en het - Trambedrijf 

(WA3) Goudappel- geluidsignaal van de Beheer en 
Coffeng tramwaarschuwingen Onderhoud 

langs de Uithoflijn lopen (TBO) 
niet overal synchroon. 

02 Verkeersveiligheidsaudit 1.2 algemeen 3 De Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- waarschuwingssignalen Beheer en 
Coffeng lopen door, terwijl de bus Onderhoud 

of tram al is gepasseerd. (TBO) 

03 Verkeersveiligheidsaudit 1.3 algemeen 4 De waarschuwingslichten Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- voor de tram gaan aan, Beheer en 
Coffeng terwijl er geen bus of tram Onderhoud 

aankomt. (T-BO) 

04 Verkeersveiligheidsaudit 1.4 algemeen 4 De afstelling van de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- verkeerslichten bij de Beheer en 
Coffeng Uithoflijn leidt er bij Onderhoud 

sommige chauffeurs toe (TBO) 
dat ze (langzaam) 

doorrijden tot net voor, op 
of zelfs over de 
stopstreep. 

05 Verkeersveiligheidsaudit 2.1 Ziekenhuizen 4 Trams die vanafde de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R P+R halte naar de remise Beheer en 
Coffeng rijden (in de verkeerde Onderhoud 

richting, nl. van rechts (TBO) 
afkomstig) zijn door de 
muur aan de rechterkant 
van de 

voetgangersoversteek 
niet zichtbaar voor 
voetgangers. 

06 Verkeersveiligheidsaudit 2.2 Ziekenhuizen 4 De fietsroutes naar het Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R P+R zijn niet duidelijk; er Beheer en 
Coffeng zijn missing links in het Onderhoud 

fietsnetwerk. (TBO) 

07 Verkeersveiligheidsaudit 2.3 Ziekenhuizen 4 De tram- en buslichten in Trambedrijf 

E:>e:ter111e / ISA bevi111di111me111 
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07 Verkeersveiligheidsaudit 2.3 Ziekenhuizen 4 De tram- en buslichten in Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R de tunnelbak hangen na Beheer en 
Coffeng de bocht. Onderhoud 

(TBO) 

08 Verkeersveiligheidsaudit 2.4 Ziekenhuizen 4 De route vanaf het Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R fitnesscentrum bij P+R Beheer en 
Coffeng naar Uppsálalaann is niet Onderhoud 

duidelijk voor (TBO) 
bestemmingsverkeer door 

verkeerd geplaatste en 
ontbrekende borden, de 
weg voor 
bestemmingsverkeer lijkt 
op een voetgangerszone, 
ongeregelde oversteek 
van de trambaan. 

09 Verkeersveiligheidsaudit 2.5 Ziekenhuizen 4 De voetgangersoversteek Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R tussen het Maxima/halte Beheer en 
Coffeng oostzijde en het Onderhoud 

WKZ/halte westzijde is (TBO) 
breed. De 
waarschuwingslichten 

staan niet in de directe 
looplijn en zijn niet goed 
zichtbaar bij een andere 
route. 

10 Verkeersveiligheidsaudit 2.6 Ziekenhuizen 4/5 Bussen die aan Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R weerszijden van de Beheer en 
Coffeng Heidelberglaan rijden, ter Onderhoud 

hoogte van de loopbrug (TBO) 
WKZ en de daaronder 
liggende 

voetgangersoversteek, 
hebben niet altijd 
gelijkertijd 'groen'. 

11 Verkeersveiligheidsaudit 2.7 Ziekenhuizen 5 Op het kruispunt met de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R Hoofddijk hebben fietsers Beheer en 
Coffeng en autoverkeer niet Onderhoud 

tegelijkertijd groen terwijl (TBO) 
ze dezelfde rijstrook 
delen. 

12 Verkeersveiligheidsaudit 2.8 Ziekenhuizen 5 Het kruispunt Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R Heidelberglaan - Beheer en 
Coffeng Hoofddijk heeft een Onderhoud 

complexe, onlogische (TBO) 
opbouw, waardoor 
gebruikers hun weg niet 

goed kunnen vinden. 

13 Verkeersveiligheidsaudit 2.9 Ziekenhuizen 5 Op het kruispunt met de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R Hoofddijk ontbreken Beheer en 
Coffeng looproutes en maken Onderhoud 

fietsers een krappe boog. (TBO) 

14 Verkeersveiligheidsaudit 2.10 Ziekenhuizen 5 Op het deel waar de tram - Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R en bus apart rijden - Beheer en 
Coffeng tussen de zuidoost zijde Onderhoud 

van het UMC en de (TBO) 
Universiteitsweg - heeft 

de trambaan een erg 
informeel karakter. Dat 
kan ertoe leiden dat 
overstekende 
verkeersdeelnemers 
onvoldoende aandacht 

besteden aan de 
trambaan. In de schouw 

zagen we bijvoorbeeld 
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wachtende reizigers 

zittend op het tramperron 

en rokers onder het 

trappenhuis pal naast de 

trambaan. 

15 Verkeersveiligheidsaudit 2.11 Ziekenhuizen 5 Bij de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R voetgangersoversteek Beheer en 
Coffeng naar de parkeergarage Onderhoud 

van het ziekenhuis (TSO) 

(UMC), kruisend op de 

Heidelberglaan, toont het 

waarschuwingslicht bij de 

busbaan het woord tram. 

16 Verkeersveiligheidsaudit 2.12 Ziekenhuizen 5 Op het ziekenhuisterrein Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R (Heidelberglaan naar Beheer en 
Coffeng UMC) geldt Onderhoud 

maximumsnelheid 30 (TSO) 

km/h blijkens de 'eigen 

terrein borden'. De 

snelheid is echter niet 

duidelijk zichtbaar op het 

eigen terrein bord en 

komt niet overeen met de 

weginrichting. 

17 Verkeersveiligheidsaudit 2.13 Ziekenhuizen 5 Bij het begin van het Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- en omgeving P+R ziekenhuisterrein UMC Beheer en 
Coffeng staat een bord met Onderhoud 

fietsenstallingen met een (TBO) 

verwijzing naar een 

fietsenstalling rechts. 

Daar is echter geen 

oversteekmogelijkheid 

(meer) aanwezig. 

18 Verkeersveiligheidsaudit 3.1 6 Op geregeld kruispunt Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus Bolognalaan zijn de bus Beheer en 
Coffeng en tram niet in de regeling Onderhoud 

opgenomen. Daardoor (TSO) 

komt het voor dat bus 

stilstaat voor stopstreep 

bij kruispunt en het 

waarschuwingslicht die 

fietsers/voetgangers zien, 

nog niet brand. De 

afstand tussen de 

stilstaande bus en 

voetganger/fietsers is zo 

beperkt veilig oversteken 

voor voetgangers/fietsers 

niet mogelijk is als de bus 

of tram zou gaan rijden. 

19 Verkeersveiligheidsaudit 3.2 6 Op het kruispunt - Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus Bolognalaan mogen Beheer en 
Coffeng bestuurder van naar de Onderhoud 

ziekenhuisterreinen (TSO) 
alleen van en naar de 
Universiteitsweg 
(noordzijde) rijden. 

Bestuurders doen dit, 
blijkens de schouw, niet 
in alle gevallen. 

20 Verkeersveiligheidsaudit 3.3 6 Autobestuurders naderen Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus vanaf de Universiteitsweg Beheer en 
Coffeng met hoge snelheid het Onderhoud 

kruispunt (TSO) 
Universiteitsweg - 

Heidelberglaan door het 
lange, brede en rechte 
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tracé van de 

Universiteitsweg. 

21 Verkeersveiligheidsaudit 3.4 6 Op het kruispunt Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus Bolognalaan - Beheer en 
Coffeng Heidelberglaan blijft het Onderhoud 

voetgangerslicht groen (TBO) 
(wachtstand) terwijl het 
fietslicht naar rood gaat 
bij de Bolognalaan. 

22 Verkeersveiligheidsaudit 3.5 6 Fietsers die aan de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus westzijde oversteken op Beheer en 
Coffeng het kruispunt Onderhoud 

Bolognalaan, hebben (TBO) 
geen zicht op de 
naderende tram door 
plaatsing van de VRI- 
paal. 

23 Verkeersveiligheidsaudit 3.6 6 Het geluidsignaal bij de 
- 

Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus oversteken op de campus Beheer en 
Coffeng ontbreekt. Onderhoud 

(TBO) 

24 Verkeersveiligheidsaudit 3.7 6/7 Op kruispunt bij halte Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus Padualaan, ter hoogte Beheer en 
Coffeng van het Hugo R. Onderhoud 

Kruytgebouw (UU), is (TBO) 
fietsoversteek over de 
tram-/busbaan direct na 

krappe bocht in fietspad 
met bussen van schuin 
achter en samenkomst 
bus en tram. 

Waarschuwingslicht voor 
fietsers bij kruising is niet 
vroeg genoeg zichtbaar 
voor fietsers. 

25 Verkeersveiligheidsaudit 3.8 7 Bij halte Padualaan zijn - Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Universiteitscampus geregelde looproutes Beheer en 
Coffeng indirect. Daardoor is de Onderhoud 

kans op onbedoelde (TBO) 
routes groot, zo blijkt ook 
in de schouw. 

26 Verkeersveiligheidsaudit 4.1 Weg tot de 7 Op de kruispunten langs Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Wetenschap de Weg der Wetenschap Beheer en 
Coffeng ligt de fietsroute parallel Onderhoud 

aan de trambaan. (TBO) 
Fietsers hebben hierdoor 
slecht zicht op de 

waarschuwingslichten. 
Niet in alle gevallen is 
een extra licht of 

onderlicht toegepast. 

27 Verkeersveiligheidsaudit 4.2 Weg tot de 7 Op het kruispunt Wim Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Wetenschap Sonneveldlaan is de Beheer en 
Coffeng tramoversteek van lichten Onderhoud 

voorzien, de rest van het (TBO) 
kruispunt niet. Komend 

vanaf de Uithof is dit het 
eerste kruispunt waar bij 

de oversteek ook andere 
voertuigen dan bussen en 
trams kruisen. 

28 Verkeersveiligheidsaudit 4.3 Weg tot de 7 Op kruispunt Platolaan is Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Wetenschap er sprake van een Beheer en 
Coffeng deelconflict tussen auto's Onderhoud 

en fietsers vanaf (TBO) 
opvangfietspad, doordat 
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fietsers en automobilisten 

tegelijkertijd groen 

krijgen. Dit is onverwacht 

en leidt tot conflicten 

doordat automobilisten 

fietsers zeer laat 

opmerken. 

29 Verkeersveiligheidsaudit 4.4 Weg tot de 7 De bus halteert na het Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Wetenschap kruispunt Platolaan op de Beheer en 
Coffeng rijbaan in beide Onderhoud 

richtingen. Dit leidt tot (TBO) 
wachtende auto's op het 
kruispunt. 

30 Verkeersveiligheidsaudit 4.5 Weg tot de 7/8 Kruispunt Herculeslaan - Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Wetenschap Galgenwaard is een Beheer en 
Coffeng combinatie van groot en Onderhoud 

zeer onoverzichtelijke (TBO) 
kruispunt (opstelvakken in 
twee richtingen, voorrang 
om de bocht, schuine 
oversteken) met hoge 

snelheid. Tramkruising 
maakt (beperkt) 
complexer. 

31 Verkeersveiligheidsaudit 4.6 Weg tot de 8 Bij de halte Galgenwaard Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Wetenschap steken voetgangers de Beheer en 
Coffeng trambaan over vanaf de Onderhoud 

halte. De (TBO) 
waarschuwingslichten zijn 
slecht zichtbaar. 

32 Verkeersveiligheidsaudit 5.1 Laan van 8 Op het kruispunt Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Maarschalkerweerd Mytylweg, is een Beheer en 
Coffeng verkeerslicht aanwezig, Onderhoud 

gecombineerd met een (TBO) 
lichtenregeling van 
schuine oversteek van de 
trambaan. In beide 

richtingen ligt het tweede 
verkeerslicht in een 
bocht. 

33 Verkeersveiligheidsaudit 5.2 Laan van 8 Ten noorden van het 
- 

Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Maarschalkerweerd kruispunt Mytylweg Beheer en 
Coffeng worden de sportvelden en Onderhoud 

het doorgaande fietspad (TBO) 
naar Lunetten gescheiden 

door de rijbaan en de 
trambaan (Laan van 

Maarschalkerweerd). 
Fietsers en voetgangers 
kruisen onbedoeld de 
rijbaan en de trambaan. 

Tevens komt de tram 
schuin van achter, 
waardoor deze minder 

snel opgemerkt wordt. 

34 Verkeersveiligheidsaudit 5.3 Laan van 8 Kruispunt Koningsweg is Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Maarschalkerweerd een combinatie van groot, Beheer en 
Coffeng complex kruispunt met Onderhoud 

slecht zicht, vooral voor (TBO) 
fietsers die vanuit de 
binnenbocht oversteken, 
met auto's die met hoge 

snelheid vanaf buiten de 
kom komen aanrijden. 
Tramkruising maakt nog 
complexer. 
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35 Verkeersveiligheidsaudit 5.4 Laan van 8 Op het kruispunt Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Maarschalkerweerd Koningsweg is er voor Beheer en 
Coffeng bromfietsers vanaf het Onderhoud 

Maarschalkerweerdpad (TBO) 

geen vervolgroute 

beschikbaar. 

36 Verkeersveiligheidsaudit 5.5 Laan van 9 Aan de noordzijde van [iiiiiiiiiii: Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Maarschalkerweerd het kruispunt Laan van Beheer en 
Coffeng Maarschalkerweerd - Onderhoud 

Koningsweg ontbreekt (TBO) 
een voetgangersroute. 

37 Verkeersveiligheidsaudit 6.1 Stationsplein 9 Bij het tram-busstation Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- centrumzijde aan de centrumzijde moet Beheer en 
Coffeng de invoegende bus Onderhoud 

voorrang geven aan (TBO) 
bussen vanaf achteren en 
trams uit de tegenrichting. 

Vervolgens moet de bus 
over een smalle strook 
rijden tussen de tramhalte 
en een dichte wand. 
Tevens kunnen 
voetgangers die per 
ongeluk de bus- en 
trambaan op lopen 

geconfronteerd worden 
met de tram uit 
onverwachte richting. 

38 Verkeersveiligheidsaudit 6.2 Stationsplein 9 De looproute van de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- centrumzijde zuidzijde naar de Beheer en 
Coffeng noordzijde van de bus- Onderhoud 

trambaan (TBO) 
Leidseveertunnel naar het 
station is niet duidelijk. 

39 Verkeersveiligheidsaudit 6.3 Stationsplein 9 Enkele automobilisten Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- centrumzijde rijden vanaf het kruispunt Beheer en 
Coffeng Catharijnesingel - Onderhoud 

Vredenburgbaan via (TBO) 
Vredenburgbaan de 

trambaan op. 

40 Verkeersveiligheidsaudit 6.4 Stationsplein 9 Ontheffingsmogelijkheden [iii Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- centrumzijde bij Smakkelaarsveld - Beheer en 
Coffeng Vredenburglaan - Onderhoud 

Leidseveer zijn niet (TBO) 
eenduidig. 

41 Verkeersveiligheidsaudit 6.5 Stationsplein 10 Aansluiting halen en Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- centrumzijde brengen bij Mediamarkt is Beheer en 
Coffeng onduidelijk; de route Onderhoud 

ernaartoe is onduidelijk (TBO) 
en een route terug 

bestaat niet. 

42 Verkeersveiligheidsaudit 7 .1 Stationsgebied 11 Onduidelijke vormgeving - Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde kruispunt Jaarbeurszijde. Beheer en 
Coffeng Noordzijde van het Onderhoud 

kruispunt is rommelig en (TBO) 
bevat druk ongeregeld 
kruispunt parallel aan 

geregelde tram- en 
busoversteek. Leidt 
aandacht af van 
tramoversteek. 

43 Verkeersveiligheidsaudit 7.2 Stationsgebied 11 Voetgangersoversteek Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde spoorzijde kruispunt Beheer en 
Coffeng Jaarbeurs ontbreekt. Onderhoud 

(TBO) 
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44 Verkeersveiligheidsaudit 7.3 Stationsgebied 11 De bus- en tramoversteek - Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde bij kruispunt Jaarbeurs Beheer en 
Coffeng wordt ook gebruikt door Onderhoud 

taxi's. Deze groep (TBO) 
gedroeg zich tijdens de 
schouw minder 

aangepast, en de 
voertuigen vallen minder 
op. 

45 Verkeersveiligheidsaudit 7.4 Stationsgebied 11 De verkeersregeling loopt iii Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde niet op alle momenten Beheer en 
Coffeng goed bij kruispunt Onderhoud 

Jaarbeurs. Tijdens de (TBO) 
schouw waren er 
momenten met een lange 

roodtijd voor fietsers en 
voetgangers zonder 
passerend verkeer. 

46 Verkeersveiligheidsaudit 7.5 Stationsgebied 11 De tram van en naar de Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde Uithof heeft (in ieder Beheer en 
Coffeng geval op dit moment) Onderhoud 

geen halte op deze (TSO) 
locatie. Als dat zo blijft, 
kan deze tram 

onverwacht snel voorbij 
rijden. 

47 Verkeersveiligheidsaudit 7.6 Stationsgebied 11 Bussen die wachten voor Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde de oversteek over de Beheer en 
Coffeng fietsroute bij de World Onderhoud 

Trade Center Utrecht (TBO) 
vormen een wachtrij 
waarbij de laatste bus 
uitsteekt over de 
trambaan. De 

trambestuurders hebben 
matig zicht op dit punt. 

48 Verkeersveiligheidsaudit 7. 7 Stationsgebied 11 Het kruispunt nabij het Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde loading dock van het Beheer en 
Coffeng stadhuis is groot en Onderhoud 

onoverzichtelijk. Er zijn (TBO) 
niet of nauwelijks fietsers 
en voetgangers, maar de 
'verdwaalde' voetganger 

en fietsers komt 
onverwacht en kan zijn 

route lastig vinden. 

49 Verkeersveiligheidsaudit 7 .8 Stationsgebied 11 De bus (en andere Trambedrijf 
(WA3) Goudappel- Jaarbeurszijde ontheffingshouders) en Beheer en 
Coffeng de tram kunnen Onderhoud 

misschien naast elkaar de (TBO) 
smalle Leidseveertunnel 
inrijden maar hebben 

daarna slechts een 
gezamenlijke rijstrook. 

Ex;terne / ISA rapportage 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 01 

·-- ;,' 

ID: 01 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

e -e-c =~ - 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 1.1 3 Het beeld en het geluidsignaal van de tramwaarschuwingen langs 
Goudappel-Coffeng algemeen de Uithoflijn lopen niet overal synchroon. 

Orrnseliurijv.img 

Allocatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17251 Aangeven welke acties nog gepland zijn om uit te voeren op het 2019-07-02 

synchroon laten lopen van het beeld en geluidsignaal bij een 
VRI ofTWL. 

17250 Aangeven welke acties gedaan zijn op het synchroon laten 
lopen van het beeld en geluidsignaal bij een VRI of TWL. 

2019-07-02 

17329 Toelichting geven op monitoring methode 2019-07-05 

Status 
afgerond 

afgerond 

afgerond 

'"!'' 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Er is 2019-07-05 
standaard reguliere monitoring door de gemeente Utrecht. Hardware storingen kunnen 
door melding binnenkomen. Er zijn tevens regelmatig personen buiten die meldingen 
kunnen doorgeven. 

Dit werd veroorzaakt door een hardware storing in een regelautomaat. Dit is inmiddels 2019-07-03 
verholpen. 

h.oQboek 

Is vastgelegd im doeumemt 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 02 

Ii 
.,,, 

ID: 02 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Al!Jemeen 

0 -msli.,, rrit'-lll'l!!JJ' 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 1.2 3 De waarschuwingssignalen lopen door, terwijl de bus of 
Goudappel-Coffeng algemeen tram al is gepasseerd. 

Verar,it!w00rdelijk manager POIJML Allocatie parcfij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

... 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17253 Aangeven welke acties nog gepland zijn om uit te voeren op 2019-07-03 - afgerond het aanstaan van een waarschuwingssignalen, terwijl de bus 

of tram al is gepasseerd bij een VRI of lWL. 

17252 Aangeven welke acties gedaan zijn op het aanstaan van een 2019-07-04 .. afgerond 
waarschuwingssignalen, terwijl de bus of tram al is 
gepasseerd bij een VRI of lWL. 

17325 Realiseren van f}ilet--verbeterprogramma met VRI en lWL niet 
aanpassing op de Heidelberglaan. uitgevoerd 

Actie's 

'"'!::"':11~ ""!•' 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 

Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: Bij de Heidelberglaan 2019-07-04 
is het gebied waar het grootste aantal KAR berichten gehanteerd worden, dit leidt tot 
veel KAR berichten en een aantal KAR collissions. De huidige situatie is wel voldoende 
veilig, er is een plan om de veiligheid te verbeteren. 

Binnenkort worden op veel oversteken op de Heidelberglaan de negenogen vervangen 2019-07-04 
door verklikkingslichten (geel knipperend driehoekje in verkeerslantaarn), die uitsluitend 
aangeven dat de waarschuwingslichten in bedrijf zijn. Er is dan geen ontruimingstijd 

meer. Zodra het gele driehoekje gaat branden weet de chauffeur/bestuurder dat de 
waarschuwingslichten werken en kan hij in die wetenschap de oversteek passeren, 
rekening houdend met eventueel overstekend langzaam verkeer. 

Er is inmiddels een plan uitgewerkt en vastgesteld waarmee het aantal KAR meldingen 2019-07-03 
wordt beperkt. 

Er zijn veel oversteken met verkeerslichten geregeld op de Heidelberglaan. Als er veel 2019-07-03 
bussen passeren dan bereiken niet alle KAR meldingen de regelautomaat. Hierdoor 

worden bussen soms niet in- of uitgemeld. Als ze niet worden uitgemeld dan blijft het 
waarschuwingslicht te lang knipperen. Er wordt gewerkt aan een wijziging waarmee het 
aantal KAR meldingen wordt beperkt. Over het algemeen bereiken de KAR meldingen 

wel de regelautomaat en dooft het waarschuwingslicht op tijd na passeren van tram of 
bus. De verkeersveiligheid is nog altijd gewaarborgd 

In het integral managementteam (!MT} is op 21 mei 2019 besloten om het 2019 08 07 
verbeteq;1rogramma aan de VRI en lWL timing op de Heidelberglaan aan te passen. 

De aanpassingen aan VRI of TWL hebben een bewijsvoering in het safety: statement 2019-08-07 
VRI, dit is een onderdeel van de integrale safety: case Uithoflijn. 

Logboek 

Is v-astge!egd in document 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 03 

·,o ~ 

ID: 03 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe I ISA: open 

type: 

Algemeen 

.:,, ....... , 
·.• 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving ,., 

Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 1.3 4 De waarschuwingslichten voor de tram gaan aan, terwijl er 
Goudappel-Coffeng algemeen geen bus of tram aankomt. 

OlililSChrij~il'I~ · 

Ver.antwo0rdelijk maAage11 POl!JHL Allocatie partij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TSO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17330 Toelichting geven op monitoring methode 2019-07-05 afgerond 

17254 Aangeven welke acties gedaan zijn op het aangaan van een 
waarschuwingslicht, terwijl er geen bus of tram aankomt. 

2019-07-02 

17255 Aangeven welke acties nog gepland zijn om uit te voeren op het 
aangaan van een waarschuwingslicht, terwijl er geen bus of 
tram aankomt. 

2019-07-02 

afgerond 

afgerond 

"' -, 
Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Er is 2019-07-05 
standaard reguliere monitoring door de gemeente Utrecht. Hardware storingen kunnen 
door melding binnenkomen. Er zijn tevens regelmatig personen buiten die meldingen 
kunnen doorgeven. 

Kan tijdens schouw Goudappel veroorzaakt zijn door (tijdelijk) defecte detectielus. 2019-07-03 
Momenteel zijn er geen detectie storingen aanwezig. 

Wordt zoals elke detectielus in de gemeente Utrecht gemonitord door de operationeel 2019-07-04 
beheerder van de verkeerslichten (via verkeerscentrale). 

l::.ogboek 

Is vastgelegd in document 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld do.or Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 04 

,. ,_,, ~,., '<(' 

ID: 04 
Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

.,,, '= '> 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 1.4 4 De afstelling van de verkeerslichten bij de Uithoflijn leidt er bij 
Goudappel-Coffeng algemeen sommige chauffeurs toe dat ze (langzaam) doorrijden tot net voor, op 

of zelfs over de stopstreep. 

Omsehr-ijving 

Y,er-alilÎWOOJ'de,lijk l'T,larciager PQlLIM!l. Alloeatie partij 
[naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17257 Aangeven welke acties gedaan zijn op de timing in de 

werking van een VRI en lWL. 
2019-07-02 afgerond 

17256 Aangeven welke acties nog gepland zijn om uit te voeren op 
de timing in de werking van een VRI en lWL. 

2019-07-04 

17321 Realiseren van ~verbeterprogramma met VRI en lWL 
aanpassing op de Heidelberglaan. 

afgerond 

niet 

uitgevoerd 

..,,..,, 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Binnenkort worden op veel oversteken op de Heidelberglaan de negenogen vervangen 2019-07-03 
door verklikkingslichten (geel knipperend driehoekje in verkeerslantaarn), die uitsluitend 
aangeven dat de waarschuwingslichten in bedrijf zijn. Er is dan geen ontruimingstijd 
meer. Zodra het gele driehoekje gaat branden weet de chauffeur/bestuurder dat de 

waarschuwingslichten werken en kan hij in die wetenschap de oversteek passeren, 
rekening houdend met eventueel overstekend langzaam verkeer. 

Logboek 

Is vastgeJegd in d0el!lmeAt 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door 
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Externe / ISA bevinding 05 

"' 
.... 

ID: 05 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeel'I 

. ,. _;::,,,:;,~ 

·"' "' 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 2.1 Ziekenhuizen 4 Trams die vanafde de P+R halte naar de remise rijden (in de 
(WA3) Goudappel-Coffeng en omgeving P+R verkeerde richting, nl. van rechts afkomstig) zijn door de muur aan 

de rechterkant van de voetgangersoversteek niet zichtbaar voor 
voetgangers. 

0,111sehr,ijvi111g 

Verantw.oor,delijk manaaer POUHL AHaeatie panij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17258 Aangeven op welke wijze een overstekende voetganger 

geattendeerd wordt op een passende tram. 
2019-07-02 

Status 
afgerond 

--,~ ~~:-,. 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Om een overstekende voetganger te attenderen op een passende tram is een 2019-07-02 
waarschuwingsinstallatie gerealiseerd bij deze oversteek. 

Wetende dat er tegen de richting in moet worden gereden is daar in het ontwerp en 
instructies rekening mee gehouden: 

* Door de twee sporen uit elkaar te leggen hoeven voetgangers de twee sporen niet in 
één keer over te steken. 

* De maximum snelheid is beperkt tot 15 km/uur. 

Context: het aantal ritten dat tegen de richting in wordt gereden is zeer beperkt (max 1 
per uur). Trambestuurders rijden op zicht. 

IL&9boek 

Kenmerk Titel Versie Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 06 

,,. 

ID: 06 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Al9emeen I 

... "" .. .. 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 2.2 Ziekenhuizen en 4 De fietsroutes naar het P+R zijn niet duidelijk; er 
Goudappel-Coffeng omgeving P+R zijn missing links in het fietsnetwerk. 

Omseli'll'ijviing 

Ver-aAtwoor-deljjk mamager P-OIUHt. Alloeatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TSO) 

A-ctie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17259 Toelichting geven op beschikbare fietsroutes rond P+R De 

Uithof. 
2019-07-02 

Status 
afgerond 

Logba,ek 
Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 

=-+---::........---, 
Er zijn fietsroutes beschikbaar tussen P+R De Uithof en het ziekenhuis. Dit kan via het 2019-07-02 
Uppsalapad (fietspad naar De Bilt) en de Hoofddijk. Fietsroutes zijn bewegwijzerd. 

Kenmerk Titel Versie Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 07 

·a 

ID: 07 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

AlsemeeA 

·a 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 2.3 Ziekenhuizen en 4 De tram- en buslichten in de tunnelbak 
Goudappel-Coffeng omgeving P+R hangen na de bocht. 

Orrns&hriJ:ving 

VerraA~oorrdelijk rnamagerr POl!Jliit. Allocatie r>.artij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

A&tie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17260 Toelichting geven op instructie aan gebruikers van tram- en 

buslichten. 
2019-07-02 

Status 
afgerond 

~,;,, .... 
Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Geen aanpassing in VRI nodig. Er is duidelijk zichtbaar voorlicht aanwezig. iii 2019-07-03 
In het Proefbedrijf zijn de opleidingsritten voor de trambestuurders. Ook voor 2019-07-02 
buschauffeurs zijn opleidingsritten per buslijn. De input van de seinplaatsing is het 
gebruiksdossier. Het gebruiksdossier is een referentie document bij de integrale safety 
case Uithoflijn. 

t.agboek 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 08 

·-. 

ID: 08 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

- ~ ""• "" .• 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 2.4 Ziekenhuizen 4 De route vanaf het fitnesscentrum bij P+R naar Uppsalalaann is niet 
(WA3) Goudappel-Coffeng en omgeving P+R duidelijk voor bestemmingsverkeer door verkeerd geplaatste en 

ontbrekende borden, de weg voor bestemmingsverkeer lijkt op een 
voetgangerszone, ongeregelde oversteek van de trambaan. 

Omstjlrij~img 

Verrantwoar.delijk manager, POUl:ilL Allocatie pal'tii~ 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aotie's 

ID Omschrijving Plan datum Effectief gereed Actiehouder Status 
17320 Analyseren of andere bestrating nuttig is voor 2019-07-05 afgerond 

busverkeer bij het verlaten van de parkeergarage P+R 
De Uithof. 

17319 Analyseren of bebording voor busverkeer een niet 
aanpassing nodig heeft bij het verlaten van de - uitgevoerd 
parkeergarage P+R De Uithof. 

- 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: De beweging 2019-07-05 
is in de VRI regeling opgenomen. Het bord D05r is geplaatst. Het is een uitzonderlijke 
situatie als hier verkeer rijdt. Een andere bestrating is daarmee niet een realistische 
oplossing. 

Het fitness centrum is van Olympos sportvereniging. 2019-07-05 

Logboek 

Is vastgelegd in document 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 09 

.· ' .,,, 
'·' 

ID: 09 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

'"" 
.., , .. ,. 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 2.5 Ziekenhuizen 4 De voetgangersoversteek tussen het Maxima/halte oostzijde en het 
(WA3) Goudappel-Coffeng en omgeving P+R WKZ/halte westzijde is breed. De waarschuwingslichten staan niet 

in de directe looplijn en zijn niet goed zichtbaar bij een andere 
route. 

Omsehrrijv.img 

Vercar,itwQo,rdelijk inamager POUMt- " ~lloeatie partii. 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plan datum Effectief gereed 
17261 Aangeven of de waarschuwingslichten bij de 

voetgangersoversteek tussen het Maxima/halte oostzijde en het 

WKZ/halte westzijde voldoende zichtbaar zijn voor overstekende 
personen uit verschillende richtingen. 

17314 Realisatie buiten van (onder)lichten en bijdraaien bij de 

voetgangersoversteek tussen het Maxima/halte oostzijde en het 

WKZ/halte westzijde voldoende zichtbaar zijn voor overstekende 
personen uit verschillende richtingen. 

2019-07-02 

2019-07-03 

Status 
afgerond 

vervallen 

·~ ,1;:;-.-c-,< 

Logboek omschrijving I Ingediend door Datum ingediend 
Buiten schouwen en zo nodig bijdraaien (onder)lichten. Situatie buiten beoordeeld. 2019-07-03 

Situatie buiten beoordeeld. Hoge lichten aan overzijde van de oversteek zijn voldoende 2019-07-04 
zichtbaar, ook voor voetgangers vanaf halte. I 

Logboek 

Is vastgelegd in document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 10 

,,,,. 
' 

ID: 10 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

,Msemeen 

~ 
"" 

,!), :fl. 
Document Par-agraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 2.6 Ziekenhuizen 4/5 Bussen die aan weerszijden van de Heidelberglaan rijden, ter 
(WA3) Goudappel-Coffeng en omgeving P+R hoogte van de loopbrug Wl<Z en de daaronder liggende 

voetgangersoversteek, hebben niet altijd gelijkertijd 'groen'. 

Omsclilrijv,ir,ig 

Verantwoo11delijk marnager POUH~ 
naam 

Alloeat!ie pal1tij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17262 Toelichting geven of het wenselijk/ passend is om bussen die 

aan weerszijden van de oversteek rijden gelijkertijd 'groen' te 
geven. 

2019-07-03 afgerond 

., ,, 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: De bussen 2019-07-05 
krijgen groen op basis van de benodigde doorstroming. 

Klopt dat lichten niet altijd tegelijk op groen staan. Aan weerszijde van de kruising 2019-07-03 
bevindt zich een bus/tramhalte. Het kan zijn dat een tram/bus nog niet klaar is met 
halteren en nog geen groen licht heeft aangevraagd 

Verder is het mogelijk dat een halterende tram de doorgang belemmert. Bussen in 2019-07-04 
dezelfde richtingen krijgen dan nog geen groen bij stroomopwaarts gelegen oversteek 
omdat anders de voetgangersoversteek wordt geblokkeerd 

t.0,gboek 

Is vastgelegd in document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 

Extern I 007 - Verkeersveiligheidsaudit (WA3) door Goudappel-Coffeng I audit voor 
start exploitatie Pagina 18 van 58 Pagina 22 van 105



Externe/ ISA bevinding 11 

, " 
ID: 11 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

M - ~ . ., 
' " 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 2.7 Ziekenhuizen en 5 Op het kruispunt met de Hoofddijk hebben fietsers en 
Goudappel-Coffeng omgeving P+R autoverkeer niet tegelijkertijd groen terwijl ze dezelfde 

rijstrook delen. 

OrrnschrijMimg 

Veramtwoar,ttlelijk rrnamagerr POU.HL All0&atie J>artij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Adie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17263 Toelichting geven op de situatie bij het kruispunt met de 

Hoofddijk dat fietsers en autoverkeer niet tegelijkertijd groen 
terwijl ze dezelfde rijstrook delen. 

2019-07-03 

Status 
afgerond 

;=; -✓• 1l ~· 

Logboek omschrijving I Ingediend door Datum ingediend 
Fiets en auto hebben aparte lichten. Autoverkeer kan goed zien op welk licht men moet 2019-07-03 
letten. Geen aanpassing nodig. De situatie functioneert bij het opvolgen van de lichten. I 
Ruimtebeslag is onvoldoende om deze situatie verder te verbeteren. 

l::.0gbaek 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 12 

.·~· -,:,•· 

ID: 12 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

-· .,._ 

Document 
.. 

Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 2.8 Ziekenhuizen en 5 Het kruispunt Heidelberglaan - Hoofddijk heeft een 
Goudappel-Coffeng omgeving P+R complexe, onlogische opbouw, waardoor gebruikers hun 

weg niet goed kunnen vinden. 

Omschrij"ï°111g 

\ter,antwoordelijk m-a111ager POl!JHL Allacatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17264 Toelichting geven op de huidige inrichting van het kruispunt 2019-07-04 afgerond 

Hoofddijk. 

17322 Realiseren van een rechtsaf markeringspijl op het wegdek om 
de rijrichting voor verkeer vanaf Lundlaan richting 
Spoedeisende hulp UMC beter zichtbaar te maken. 

niet 
uitgevoerd 

17327 Nadere analyse uitvoeren op de informatie voorziening van 

het PMC naar bezoekers voor parkeren door bezoekers. 
niet 

uitgevoerd 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: De ontsluiting van het 2019-07-04 
PMC is niet via de Hoofddijk en niet over de kruising van de hoofddijk. 

De hoofddijk is door de gemeente Utrecht aangewezen als historische weg. Daarmee is 2019-07-05 
het niet de bedoeling om hier een separaat fietspad te maken. 

De kruising is weliswaar wel complex, maar niet onlogisch. De hoofdontsluitingsweg 2019-07-05 
loopt met de bocht mee naar het UMC en kruist de trambaan niet. Het voorsorteervak 
om linksaf te slaan naar het Prinses Maxima Centrum gaat naar de secondaire weg 
Hoofddijk. Deze overgang kan omdat het gebruik van de Hoofddijk door gemotoriseerd 
verkeer beperkt is. Bezoekers van het PMC parkeren bij het W'r<Z. en hoeven dus niet de 
trambaan te kruisen. De onderbouwing waarom uit de schouw naar voren is gekomen 
dat de kruising onlogisch zou zijn ontbreekt overigens. 

Om bestemmingsplan-technische redenen kan de Hoofddijk niet worden verbreed. Er is 2019-07-04 
hierdoor sprake van een om-en-om regeling voor verkeer van/naar Hoofddijk en Prinses 
Maxima Centrum. Om de rijrichting voor verkeer vanaf Lundlaan richting Spoedeisende 
hulp UMC beter zichtbaar te maken wordt de rechtdoor pijl op het wegdek binnenkort 
vervangen door een rechtsaf pijl. De huidige situatie is verkeersveilig. 

ILo,,gbaek 

Is vastgelegd in decument 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 13 

,., ... ~ 

ID: 13 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

0 ti ... , m§~,.f!JVl,!19f Ill 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 2.9 Ziekenhuizen en 5 Op het kruispunt met de Hoofddijk ontbreken 
Goudappel-Coffeng omgeving P+R looproutes en maken fietsers een krappe boog. 

Ver,amtwoQrdelijl< manager, P©U!'fL Allocatieypa.,1.1ijp 
[naam 

I 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
o" ' ~- "' 

ID Omschrijving Plan datum Effectief gereed Actiehouder Status 
17265 Toelichting geven op de looproutes de krappe boog in het 2019-07-02 -- afgerond fietspad bij het kruispunt met de Hoofddijk . 

il -· ., 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Een voetganger kan de trambaan oversteken bij de halte WKZ., hier is een logische 2019-07-02 
looproute. Er is geen logische looproute over de Hoofddijk. Fietsers hebben inderdaad 
een bocht te maken, dit is een bocht die met voldoende comfort te fietsen is. 

ILagboek 

Is vastgelegd in d0cument 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 14 

-.-•··•~· 

ID: 14 
Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

At111emeen 

-~, ., 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 2.10 5 Op het deel waar de tram en bus apart rijden - tussen de zuidoost zijde 
(WA3) Goudappel-Coffeng Ziekenhuizen en van het UMC en de Universiteitsweg - heeft de trambaan een erg 

omgeving P+R informeel karakter. Dat kan ertoe leiden dat overstekende 
verkeersdeelnemers onvoldoende aandacht besteden aan de trambaan. 

In de schouw zagen we bijvoorbeeld wachtende reizigers zittend op het 
tramperron en rokers onder het trappenhuis pal naast de trambaan. 

OmschrijMing 

\teranfllli.Ci>ordelijk marria!Jer POUHL. Allocatie partij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17267 Aangeven welke communicatie gedaan is tegen wachtende 

reizigers zittend op het tramperron en rokers onder het 
trappenhuis pal naast de trambaan. 

2019-07-04 

Status 
afgerond 

17266 Toelichting geven op de uitvoeringsvorm van de trambaan op 
het deel waar de tram en bus apart rijden. 

2019-07-02 .... afgerond 

= 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
De trambaan is vormgegeven in grasbaan, zodat deze een hoge herkenning heeft op 2019-07-02 
het deel waar de tram en bus apart rijden. Voor de attendering zijn 
waarschuwingsinstallaties en bebording bij kruisingen toegepast. 

Dit hebben we eerder ook geconstateerd. Het blijken vooral UMC medewerkers te zijn. 2019-07-04 
UMC heeft een anti-rookbeleid ingevoerd, die rokers verdrijven tot de rand van het anti- 
rookgebied. Daarop blijken de rokers o.a. naar de tramhalte te lopen om te roken. PU 
heeft geen anti-rookbeleid op de haltes. 

Wij hebben een aantal acties ingezet: 

- Aanspreken UMC. UMC laat beveiligers de rokers aanspreken. UMC zou ook interne 
communicatie verzorgen. Ik heb hier geen opvolging van gezien. 

- Extra gele attentieborden "let op, tram" bij de overweg plaatsen waar de rokers 
langslopen. 

- Daarnaast heeft UMC (samen met PMC) contact gezocht met PU om samen een anti- 
rookbeleid in te voeren voor de haltes. De haltes zijn immers van PU. PU heeft positief 

gereageerd en is nu bezig met het opstellen van anti-rookbeleid voor deze haltes. 

Zie doc. 'Email Vertraging tram door rokers halte UMC', 'Email Rokers halte UMC' en 
'Beantwoordingsbrief Rookbeleid UMC WKZ ondertekendGS 2'. 

Lo111boek 

Is vastgelegd in document 
Kenmerk Titel Versie Bestand 
Beantwoordingsbrief 
Rookbeleid UMC WKZ 
ondertekendGS_2 

Beantwoordingsbrief 
Rookbeleid UMC WKZ 

ondertekendGS_2 

2019- Beantwoordingsbrief 
04-16 Rookbeleid UMC WKZ 

ondertekendGS_2.pdf 

Organisatie 

Provincie Utrecht - 
afdeling OV 

Email Vertraging tram door Email Vertraging tram door 2019- RE Vertraging tram door Projectorganisatie 
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rokers halte UMC rokers halte UMC 03-11 rokers halte UMC.msg Uithoflijn (POUHL) 

Email Rokers halte UMC Email Rokers halte UMC 2019- Fwd Rokers halte UMC.msg 

03-08 

Projectorganisatie 

Uithoflijn (POUHL) 
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Externe/ ISA bevinding 15 

.. ,. - .r 

ID: 15 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemee111 

~ -" >!• 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 2, 11 Ziekenhuizen 5 Bij de voetgangersoversteek naar de parkeergarage van het 
Goudappel-Coffeng en omgeving P+R ziekenhuis (UMC), kruisend op de Heidelberglaan, toont het 

waarschuwingslicht bij de busbaan het woord tram. 

©rrnsehrijMing 

Vera111twoordelijk ma111age11 POUH.L AIJoeatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17315 Het tramsjabloon waarschuwingdriehoek met uitroepteken in niet 

het licht hanteren. En op het bord komt de tekst "bus", "tram" uitgevoerd 
of "bus/tram" bij de oversteek naar de parkeergarage van het 
ziekenhuis voor de oversteek van de busbaan. 

17324 Analyseren of er andere kruisingen zijn, waar alleen een 2019-07-05 afgerond 
busbaan wordt overgestoken of een gecombineerde tram/ 

busbaan, zodat het tramsjabloon vervangen kan worden. 

17268 Aangeven of een wijziging van toepassing is aan het 2019-07-02 afgerond 
waarschuwingslicht bij de busbaan die het woord "tram" toont 

bij de oversteek naar de parkeergarage van het ziekenhuis 
voor de oversteek van de busbaan. 

.Ae;tie's 

"'' 
..• , 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Het plan is 2019-07-05 
om een waarschuwingdriehoek met uitroepteken in het licht hanteren bij meerdere 
kruisingen. En op het bord komt de tekst "bus", "tram" of "bus/tram". 

Tramsjabloon vervangen. - 2019-07-03 

Vandaag geconstateerd dat bijna op alle oversteken nog het woord tram in sjablonen 2019-07-04 
waarschuwingslicht zit. 

t:ogboek 

Is vastgelegd ia doe1:1me111t 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 16 

,~ ~ 

ID: 16 

Status opsteller: afgerond 

Status ~xterne / ISA: open 

type: 

Afgemeen 

,, ,,, .. ~ \ •,e jj 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 2.12 Ziekenhuizen 5 Op het ziekenhuisterrein (Heidelberglaan naar UMC) geldt 
(WA3) Goudappel-Coffeng en omgeving P+R maximumsnelheid 30 km/h blijkens de 'eigen terrein borden'. De 

snelheid is echter niet duidelijk zichtbaar op het eigen terrein bord 
en komt niet overeen met de weginrichting. 

Omsel\lrijwing 

Vel'antwoorrdelijk marnag,err PQijHt Allqcati~, l!)al71iiji 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Acfie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17270 Aangeven of de weginrichting passend is bij de 

maximumsnelheid van 30 km/u rond het ziekenhuis. 

17269 Toelichting geven op de aanduidingen van maximumsnelheid 
van 30 km/u rond het ziekenhuis. 

2019-07-05 

2019-07-05 afgerond 

afgerond 

-=~:.11 .. = ~~ 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: De snelheid 2019-07-05 
voor bus en tram is weergegeven op de baanvaktekeningen. Dit bord is niet relevant 
voor het tram of bus vervoer. 

Er staat lokaal een bord met 30 km/u conform RW A01 30. De baanvaktekeningen zijn 2019 07-08 
een inQut voor de trambestuurder. De bus chauffeur hanteert het bord. 

Logboek 

Is vastgelegd irn document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 17 

,. 

ID: 17 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

., -~: •J 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 2.13 Ziekenhuizen 5 Bij het begin van het ziekenhuisterrein UMC staat een bord met 
(WA3) Goudappel-Coffeng en omgeving P+R fietsenstallingen met een verwijzing naar een fietsenstalling 

rechts. Daar is echter geen oversteekmogelijkheid (meer) 
aanwezig. 

Omschrijv.iAg 

Verantwo.ordelij,k maraa.s,er POU!rll!,., I, All,Q.eatie partijt .I 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

I 
I 

.Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17272 Aanpassing van de bebording met verwijzing naar een 

fietsenstalling naar rechts naar de huidige situatie zonder 
oversteek naar rechts. 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 

niet 
uitgevoerd 
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Externe/ ISA bevinding 18 

? _ ... - a• '' 

ID: 18 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Al'gemeen 

" 
a• =~ ·c t; 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 3.1 6 Op geregeld kruispunt Bolognalaan zijn de bus en tram niet in de 
(WA3) Goudappel-Coffeng Universiteitscampus regeling opgenomen. Daardoor komt het voor dat bus stilstaat voor 

stopstreep bij kruispunt en het waarschuwingslicht die 
fietsers/voetgangers zien, nog niet brand. De afstand tussen de 
stilstaande bus en voetganger/fietsers is zo beperkt veilig oversteken 

voor voetgangers/fietsers niet mogelijk is als de bus of tram zou gaan 
rijden. 

Omschrijvimg 

\teliantw.aarrclelijk mamager POUi%. Allocatie parctiiJ 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actiie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17273 Toelichting geven op welke verkeersstromen wel en niet in de 2019-07-02 afgerond 

regeling van het kruispunt Bolognalaan zijn opgenomen: bus, 
tram, fiets en voetganger. 

1727 4 Aangeven of een verplaatsing van de stopstreep bij het 2019-07-03 afgerond 
kruispunt Bolognalaan van toepassing is. 

Lagoaek 
Logboek omschrijving 

Als waarschuwingslicht gedoofd is dan is het licht in feite groen. Als waarschuwingslicht 
gaat knipperen dan kan een voetganger of fietser in de ontruimingstijd nog veilig de 

overkant bereiken voordat bus/tramlicht groen wordt en kruisend verkeer gaat rijden. 
Verplaatsen stopstreep is derhalve niet nodig. 

Door complexe kruising met veel kruisend autoverkeer is absolute prioriteit voor 
bus/tram niet altijd mogelijk. Daardoor komt OV regelmatig gedurende korte tijd tot 

stilstand. Fietsers en voetgangers worden binnenkort meegenomen in de regeling 
('normale' voetgangers- en fietslichten) 

Datum ingediend 
2019-07-04 

2019-07-03 

Is vastgelegd in document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISAbevinding 19 

,, .. J.•,=· 

ID: 19 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

~a,,,.,,. IJ ' 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 3.2 6 Op het kruispunt Bolognalaan mogen bestuurder van naar de 
(WA3) Goudappel-Coffeng Universiteitscampus ziekenhuisterreinen alleen van en naar de Universiteitsweg 

(noordzijde) rijden. Bestuurders doen dit, blijkens de schouw, niet 
in alle gevallen. 

Omsel:'ll'ijv-ing 

VerantwoQrclelijk, m..anager, F!OUM1!,, I ~llaeatie partij 
[naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17276 Aangeven of de toevoeging van een richtingspijl na de oversteek 2019-07-03 

van het fietspad een nuttige toevoeging is voor verkeer vanaf de 
hoofdingang UMC ziekenhuis rechtsaf de Universiteitsweg op. 

17275 Aangeven welke zicht maatregelen aanwezig zijn voor verkeer 
vanaf de hoofdingang UMC ziekenhuis rechtsaf de 
Universiteitsweg op. 

2019-07-02 

Status 
afgerond 

afgerond 

17277 Aangeven welke rijbaaninrichting maatregelen aanwezig zijn 
voor verkeer vanaf de hoofdingang UMC ziekenhuis rechtsaf de 
Universiteitsweg op. 

2019-07-02 ... afgerond 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
De rijbaaninrichting is reeds in een boog rechtsaf gerealiseerd voor verkeer vanaf de 2019-07-02 
hoofdingang UMC ziekenhuis rechtsaf de Universiteitsweg op. 

De verkeerslichten geven alleen een richtingspijl naar rechts aan. Tevens is er een bord iiiiii 2019-07-02 
met verplichte rijrichting voor verkeer vanaf de hoofdingang UMC ziekenhuis rechtsaf de 
Universiteitsweg op. 

Dit zijn bewust illegale manoeuvres. Verplichte rijrichting is met bebording en pijlen in 2019-07-03 
verkeerslicht duidelijk aangegeven. In plaats van richtingspijl na de oversteek worden op 

het fietspad fietsjablonen aangebracht om illegale manoeuvers verder tegen te gaan. 
Komt neer op handhaving door politie. Er is overigens geen sprake van onveilige 
manoeuvres over de trambaan! 

t.agboe~ 

Is vastgelegd i111 doeument 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 

Extern I 007 - Verkeersveiligheidsaudit (WA3) door Goudappel-Coffeng I audit voor 
start exploitatie Pagina 28 van 58 Pagina 32 van 105



Externe / ISA bevinding 20 

;,, ' 

ID: 20 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemee.,m 

n,~_c,,, r11v1!ilgJ 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 3.3 6 Autobestuurders naderen vanaf de Universiteitsweg met hoge 
Goudappel-Coffeng Universiteitscampus snelheid het kruispunt Universiteitsweg - Heidelberglaan door 

het lange, brede en rechte tracé van de Universiteitsweg. 

0 lil ... 

Verantwo.@r~.elij,k !Jlilamag,er P-QlllHIL I, Allocatie" partij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17278 Toelichting geven op de weginrichting met aantal rijstroken rond 

het kruising Universiteitsweg/ Bolognalaan met de trambaan. 
2019-07-02 afgerond 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: Dit is een gebruikelijke 2019-07-04 
situatie in Utrecht en in Nederland. 

De doorstroming op de Universiteitsweg/ Bolognalaan heeft een 2x2 rijstrook inrichting 2019-07-02 
nodig. Het verkeer stroopt met deze weginrichting in de spitsuren regelmatig op, 
daarmee is een verminderde rijstroken indeling niet wenselijk en biedt tevens geen 
oplossing. 

Het oordeel dat dit een ernstige afwijking zou zijn en opgevolgd dient te worden door het 2019-07-04 
afwaarderen van de rijbaan naar 2x1 rijstroken zou betekenen dat op een rijweg met 
2x2 rijstroken geen enkele kruising zou kunnen worden toegepast. 

Log,boel( 

Is vastgelegd in daeument 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 21 

,r ~·: ~··=- 

ID: 21 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

-' ,~~ 
. '"' 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 3.4 6 Op het kruispunt Bolognalaan - Heidelberglaan blijft het 
Goudappel-Coffeng Universiteitscampus voetgangerslicht groen (wachtstand) terwijl het fietslicht naar 

rood gaat bij de Bolognalaan. 

Omsehrijv.i.ng 

VerantW,gQrde,lijk m,anage,r, P<Ol!JML Allacatie partij 
[naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17279 Toelichting geven op het onafhankelijk van elkaar werkende 

voetgangerslicht en fietslicht op de kruising Universiteitsweg/ 
Bolognalaan met de trambaan. 

2019-07-02 afgerond 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Er is een 2019-07-05 
groen golf voor de fietsers over de oversteek. 

Fietsers verlengen hier niet altijd mee omdat dit teveel vertraging oplevert voor 2019-07-03 
tram/bus. Bij in melden OV moet anders eerst altijd de groene golf van fietsers worden 

afgewacht voor bus/tram groen kan krijgen. Niet geloofwaardig om voetgangers ook in 
wachtstand rood in te houden (voetgangers groene golf heeft immers geen invloed op 
wachttijd bus/tram). Fietsers kunnen op afstand wel via detectie groen licht aanvragen. 

t.0gb0ek 

Is vastgelegd ira daeumeAt 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 22 

~- -• 

ID: 22 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

" 
.,,.,. ' ... 

'"i 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 3.5 6 Fietsers die aan de westzijde oversteken op het kruispunt 
Goudappel-Coffeng Universiteitscampus Bolognalaan, hebben geen zicht op de naderende tram door 

plaatsing van de VRl-paal. 

Omsc-hrrijving 

Verramtwo.arrdelijk mar.iager, POtllrlt. Alloeatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

AGtie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17280 Aangeven of een aanpassing nodig is vanwege de zichtlijnen 

voor een fietser aan de westzijde bij de kruising Universiteitsweg/ 
Bolognalaan met de trambaan, waar het zicht op de naderende 
tram verminderd is door plaatsing van de VRl-paal. 

2019-07-02 

Status 
afgerond 

" "" 
,,..,. 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Fietsers hebben meer dan voldoende zicht. Uiteraard is er door de uitlegger een 2019-07-03 
moment dat de tram heel even niet zichtbaar is. Maar dat leidt niet tot verkeersonveilige 
situaties. Niet mogelijk om uitlegger te verplaatsen naar plek waar deze niet in zichtlijn 
trambaan staat. 

Logaoek 

Is v-astgelegd iA deeument 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 23 

J.• ~, ... -. = 
ID: 23 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Al9emeen I 

.,. - -- - .,, 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) Goudappel- 3.6 6 Het geluidsignaal bij de oversteken op de 
Coffeng Universiteitscampus campus ontbreekt. 

Omschrrijv,.ing 

Veramtwoordel'ijk: manager, POUHL Allocatie partij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17281 Een toelichting geven welk installaties in het Utrecht Science 

Park De Uithof wel of niet van een geluidsignaal zijn voorzien. 

17316 Een test buiten uitvoeren om te schouwen/ luisteren waar 

geluidsignaal niet (goed) hoorbaar is bij installaties in het 
Utrecht Science Park De Uithof. 

2019-07-03 

2019-07-02 afgerond 

afgerond 

,,, ~ ~ 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: De afgelopen 2019-07-05 
heeft het geluidssignaal een niveau aanpassing gehad. 

Geluidsignaal is op elke oversteek (goed) hoorbaar. 2019-07-04 

Schouwen/luisteren waar geluidsignaal niet (goed) hoorbaar is. 2019-07-03 

L0gboek 

Is vastgelegd i111 document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 24 

'· ~ :, 

ID: 24 
Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

'·' ~ w 

' Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 3.7 6/7 Op kruispunt bij halte Padualaan, ter hoogte van het Hugo R. 
(WA3) Goudappel-Coffeng Universiteitscampus Kruytgebouw (UU), is fietsoversteek over de tram-/busbaan direct 

na krappe bocht in fietspad met bussen van schuin achter en 

samenkomst bus en tram. Waarschuwingslicht voor fietsers bij 

kruising is niet vroeg genoeg zichtbaar voor fietsers. 

Omschri'jv,img 

Verantiwoardelij.,!< manag,eF, PO!àlHt. Allocatie p,artij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TSO) 

-, ,. 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17282 Aangeven of een voorwaarschuwing nodig is bij de 2019-07-03 .. afgerond 

fietsoversteek Coimbrapad. 

17328 Realiseren van een voorwaarschuwingslicht voor fietsers bij niet 
de fietsoversteek Coimbrapad. uitgevoerd 

Actie's 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Waarschuwingslicht en onderlicht is tijdig zichtbaar maar kan altijd beter. 2019-07-03 
Voorwaarschuwingslicht voor fietsers wordt binnenkort toegevoegd als onderdeel van 

de VRI f}iletverbeter12rogramma rond de Heidelberglaan. 

De 12lanning is om het verbeter12rogramma dit kalenderjaar (2019) en voorafgaande aan 2019-08-07 
start ex12loitative te realiseren. 

t..agboek 

Is vastgelegd il'I dac_umenti 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 25 

- 

ID: 25 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeer,i 

-. -· 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 3.8 7 Bij halte Padualaan zijn geregelde looproutes indirect. 
Goudappel-Coffeng Universiteitscampus Daardoor is de kans op onbedoelde routes groot, zo blijkt 

ook in de schouw. 

O'msehrijvir,ig 

VerraAtvv00r,deUjk man:ager POl\JHL Allocatie partij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

AGfie's . 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17283 Toelichting geven op looproutes die de trambaan kruisen in De 2019-07-02 - afgerond Uithof. 

.: -, ..,. 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: De rijsnelheid 2019-07-05 
op de Heidelberglaan is beperkt. 

De looproutes in Utrecht Science Park De Uithof zijn zodanig gesitueerd, dat deze de 2019-07-02 
hoofdstromen van de looproutes faciliteren. Daartussen zijn plantenbakken in de vorm 
van scherven neergelegd. De ruimte tussen de plantenbakken mag gebruikt worden 
voor looproutes. 

Logboek 

Is vastgelegd tn d0e::ume.mt 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 26 

--- 
ID: 26 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

' ·)"'~,·· 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 4.1 Weg tot de 7 Op de kruispunten langs de Weg der Wetenschap ligt de fietsroute 
(WA3) Goudappel-Coffeng Wetenschap parallel aan de trambaan. Fietsers hebben hierdoor slecht zicht op de 

waarschuwingslichten. Niet in alle gevallen is een extra licht of 
onderlicht toegepast. 

Omsehr,ijving 

naam 

Allo_eafie par.tij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

. [\etie's, 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17285 Aangeven welke oversteken met de trambaan nog van extra 2019-07-03 .. afgerond waarschuwingslichten of onderlichten voorzien gaan worden 

voor fietsers die parallel met de trambaan aankomen. 

17284 Aangeven welke oversteken met de trambaan zijn voorzien 2019-07-02 .. afgerond van extra waarschuwingslichten of onderlichten voor fietsers 
die parallel met de trambaan aankomen. 

17323 Realiseren van een voorwaarschuwingslicht op de kruising niet 
Sorbonnelaan voor fietsers komende vanaf Weg tot de uitgevoerd 

Wetenschap richting Sorbonnelaan. 

'·" ~·· 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: De getoonde 2019-07-05 
foto is van een richting genomen waar wel een voorwaarschuwingslicht is. In de 
tegenoverliggende richting ontbreekt deze, dit is de richting van het viaduct A27 naar de 
Leuven laan. 

Op kruising Sorbonnelaan wordt voorwaarschuwingslicht toegevoegd voor fietsers 2019-07-03 
komende vanaf Weg tot de Wetenschap richting Sorbonnelaan. Voor rechtsafslaande 
fietsers vanaf USP is al wel een voorwaarschuwingslicht aanwezig. Draaien van 
waarschuwingsonderlichten is daarom niet nodig. 

t.0gboe~ 

Is vastgelegd in document 
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Externe/ ISA bevinding 27 

"' ••:: - ~-,, 

ID: 27 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

•> ~· ~=,- -a 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 4.2 Weg tot de 7 Op het kruispunt Wim Sonneveldlaan is de tramoversteek van lichten 
(WA3) Goudappel-Coffeng Wetenschap voorzien, de rest van het kruispunt niet Komend vanaf de Uithof is dit 

het eerste kruispunt waar bij de oversteek ook andere voertuigen dan 
bussen en trams kruisen. 

Omsehr.ij~ing 

Veliarntwoordelrjk mamage11 POUHI:.. Al:loeatie partiy 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Acfie's 
ID Omschrijving Plan datum Effectief gereed Actiehouder Status 
17286 Toelichten of de fietsoversteek bij de Wim Sonneveldlaan voor 

fietsers met de hoofdrijbaan voor wegverkeer een 
verkeersregelinstallatie nodig heeft 

2019-07-03 

17287 Aangeven of een andere inrichting van de fietsoversteek bij de 

Wim Sonneveldlaan voor fietsers met de hoofdrijbaan voor 
wegverkeer nuttig is. 

2019-07-02 

afgerond 

afgerond 

~ "'.✓ - 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Uit de praktijk 2019-07-05 
blijkt dat deze oversteek voldoende overzicht biedt - 

Het is niet nodig om de oversteek voor fietsers en voetgangers over de hoofdrijbaan 2019-07-04 
voor wegverkeer van verkeerslichten te voorzien. De verkeersveiligheid is ook zonder 
verkeerslichten voldoende gewaarborgd. 

Oversteek over de Weg tot de Wetenschap is nu al niet in rood uitqevoerd. Allure 2019-07-03 
verschil is al goed zichtbaar 

Logboek 

Is vastgelegd in document 
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Externe/ ISA bevinding 28 

,,,, - ..,. 

ID: 28 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe/ ISA: open 

type: 

Algemeen 

~ '!,~'!!!,! ·::, . ~==-::c,, .S ',> 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 4.3 Weg tot de 7 Op kruispunt Platolaan is er sprake van een deelconflict tussen auto's 
(WA3) Goudappel-Coffeng Wetenschap en fietsers vanaf opvangfietspad, doordat fietsers en automobilisten 

tegelijkertijd groen krijgen. Dit is onverwacht en leidt tot conflicten 
doordat automobilisten fietsers zeer laat opmerken. 

01\T!SChrijv.lng 

Allocatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17288 Toelichting geven op kruisende verkeersstromen bij het 

kruispunt Platolaan tussen auto's en fietsers vanaf 
opvangfietspad. 

2019-07-02 afgerond 

a•-, 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: Goudappel voegt een 2019-07-04 
opmerking in het rapport toe, dat deze bevinding geen risico voor de tram met zich 
meebrengt. 

In Utrecht is het heel gebruikelijk om deelconflicten toe te passen. Sinds kort steken er 2019-07-03 
ook fietser vlak naast het autoverkeer de kruising over. Autoverkeer heeft goed zicht op 
fietsers en voetgangers. Niet gewenst om fietsers en auto's apart groen te geven. Dit 
zorgt voor langere wachttijden en een ongeloofwaardige regeling. In Utrecht passen we 

in principe alleen knipperlichten toe bij deelconflicten met fietspaden in twee richtingen. 
Vandaar dat hier geen knipperlicht is geplaatst. Goed zicht voor autoverkeer dus geen 
knipperlicht nodig. 

t.agbaek 

Is vastgelegd in document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 29 

. ,·--· - 

ID: 29 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeer,i 

.• --- ~ ,flJ I l,f .. ''- 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 4.4 Weg tot de 7 De bus halteert na het kruispunt Platolaan op de rijbaan in 

Goudappel-Coffeng Wetenschap beide richtingen. Dit leidt tot wachtende auto's op het 

kruispunt. 

Omschrr"Vfilg 

r \,fe,riantW,QQ1;delijk lit'!afilager PQ.YMl .Ällacati~ 1:1artij 
!naam 

I 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder 
17289 Toelichting geven over de positie van de bushalte na het 

kruispunt Platolaan. 

2019-07-02 

Status 
afgerond 

-~, "J.: - ·- .. 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Bushalte verdwijnt zodra tram in exploitatie is. Deze halte situatie van buslijn 12 is reeds 2019-07-03 
meerdere jaren in gebruik en heeft geen onveilige situaties opgeleverd. 

NU staat er dat die weggaan als tram in gebruik wordt genomen. Ja, klopt, als dat 2019-07-05 
volledig is. Maar niet nu we gefaseerd starten en nu ook niet in proefbedrijf. Lijkt me 

goed om inhoudelijk te melden dat dat geen veiligheidsprobleem is volgens ons: want 

deze situatie met lijn 12 is al jaar en dag zo. Dus daarmee nu ook niet blokkerend (en 

straks idd helemaal opgelost). 

1Lagm0ek 

Kenmerk Titel Versie Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 30 

,, __ , -· 
ID: 30 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Alf)emèem 

.,,, ~,. ,, 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 4.5 Weg tot de 7/8 Kruispunt Herculeslaan - Galgenwaard is een combinatie van groot en 
(WA3) Goudappel-Coffeng Wetenschap zeer onoverzichtelijke kruispunt (opstelvakken in twee richtingen, 

voorrang om de bocht, schuine oversteken) met hoge snelheid. 
Tramkruising maakt (beperkt) complexer. 

Omse.,hrijw-iAg 

I 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetfe's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17290 Toelichting geven op mate van aanpassing vanwege het project 2019-07-02 

Uithoflijn op het kruispunt Herculeslaan Galgenwaard. 

Status 
afgerond 

' -~- 
Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: Goudappel voegt een 2019-07-04 
opmerking in het rapport toe, dat deze bevinding geen risico voor de tram met zich 
meebrengt. 

Formele reactie: kruispunt valt buiten de traminfra. Wel is er (buiten het project 2019-07-03 
Uithoflijn) gestudeerd op verbeteringen van de verkeersveiligheid. 

Het kruispunt Herculeslaan Galgenwaard heeft geen functionele aanpassing gehad 2019-07-04 
vanwege het project Uithoflijn. Door de aanleg van de Uithoflijn is weliswaar alles 
opnieuw aanlegd, maar vanwege de beperkingen van de WRO was het voor de 

Gemeente op dat moment niet mogelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom 
is dezelfde situatie teruggebouwd. 

Het kruispunt Herculeslaan Galgenwaard heeft in beperkte mate een aanpassing gehad 2019-07-02 
vanwege het project Uithoflijn. Dit kruispunt is voor het wegverkeer reeds meerdere 
jaren in deze vorm in gebruik. 

L0.gb,0ek 

Is v.astgelegd ln dacum.ent 
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Externe/ ISA bevinding 31 

-~'~ " 

ID: 31 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algeme,ep 

~ l'.~,1,..~!,!~ I:' 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 4.6 Weg tot de 8 Bij de halte Galgenwaard steken voetgangers de trambaan 
Goudappel-Coffeng Wetenschap over vanaf de halte. De waarschuwingslichten zijn slecht 

zichtbaar. 

Omsehrijving 

Verra!'ltwoqrdelijk manager POl!Jt.-lL Allqeati~ pa!Jtlij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

,,, 
""' 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17332 Richten van het onderlicht voor voetgangers komende vanaf niet 

de halte, zijde Kromme Rijn. uitgevoerd 

17291 Toelichting geven op de zichtbaarheid van de 2019-07-03 afgerond 
waarschuwingslichten bij de halte Galgenwaard. 

17317 Een test buiten uitvoeren op het schouwen van de situatie 2019-07-03 afgerond 
buiten op de zichtbaarheid van de waarschuwingslichten bij 
de halte Galgenwaard. 

Aetie's 

- ~ -, 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
17291: Er zijn voor voetgangers een knipperend onderlichten voor de oversteek en 2019-07-04 
hoog waarschuwingslicht aan de overkant aanwezig. 

17317: Het onderlicht voor voetgangers komende vanaf de halte, zijde Kromme Rijn, 2019-07-04 
wordt binnenkort beter gericht richting halte. Het hoge waarschuwingslicht aan de 
overzijde van de oversteek is wel goed zichtbaar vanaf de halte. 

Situatie buiten schouwen. 2019-07-03 

h..ogboek 

Is vastgelegd in document 
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Externe / ISA bevinding 32 

,. - 'O'c, '. 
ID: 32 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

- t~ - 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 5.1 Laan van 8 Op het kruispunt Mytylweg, is een verkeerslicht aanwezig, 
(WA3) Goudappel-Coffeng Maarschalkerweerd gecombineerd met een lichtenregeling van schuine oversteek 

van de trambaan. In beide richtingen ligt het tweede 
verkeerslicht in een bocht. 

©m~hrijMing 

Veraritwoordelijl( rnar,iager POUHL J Allocatie J!lartij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17292 Toelichting geven op de locatie van de verkeerslichten bij de 

schuine kruising Laan van Maarschalkerweerd/ Mytylweg. 
2019-07-02 

Status 
afgerond 

- -~ ' . _,_ 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Vanwege de 2019-07-05 
beperkte afstand van de kruising Mytylweg tot de trambaan is hier er een VRI toegepast 
afstand van de kruising Mytylweg, 

Kruising Mytylweg is juist met verkeerslichten geregeld om verkeersveiligheid te 2019-07-03 
waarborgen. Zonder lichten is de kans groot dat een wachtrij met verkeer vanaf kruising 
Koningsweg de doorgang voor afslaand autoverkeer vanaf Galgenwaard blokkeert. Er is 

voor auto's een groene golf aanwezig tussen beide verkeerslichten. Bovendien wordt 
autoverkeer tussen beide lichten in de richting van Galgenwaard extra geattendeerd met 
een waarschuwingslicht dat knippert als er een tram passeert. 

l!.ogboek 

Is ~astgelegd in decument 
Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 33 

--, --·,~ 

ID: 33 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

, ~ -~~~ ·---~) --, 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 52 Laan van 8 Ten noorden van het kruispunt Mytylweg worden de sportvelden en 
(WA3) Goudappel-Coffeng Maarschalkerweerd het doorgaande fietspad naar Lunetten gescheiden door de rijbaan 

en de trambaan (Laan van Maarschalkerweerd), Fietsers en 

voetgangers kruisen onbedoeld de rijbaan en de trambaan. Tevens 
komt de tram schuin van achter, waardoor deze minder snel 
opgemerkt wordt. 

Omseb1:ijv.i1:1g 

Verarntwoordelij,k mar,iager ~OWHI!. All0eatie partij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TSO) 

Aetie's •, 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17293 Bewegwijzering voor voetgangers en fietsers naar de niet 

sportvelden (Kampong) aangeven naar het fietspad en uitgevoerd 
voetpad, 

17294 Het hekwerk aan de westzijde van de Laan van .. niet 
Maarschalkerweerd doortrekken om onbedoeld oversteken uitgevoerd 
te bemoeilijken. 

- 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Lb.v. 17294: TBO heeft een offerte ontvangen voor verlengen en opdracht gegeven dit -- 2019-07-04 
uit te gaan voeren. 

l:..ogb0ek 

Is vastgelegd im doeument 
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Externe / ISA bevinding 34 

Al f:!e,meemJ 

ID: 34 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

0 ~ m$,<;,, ~-f]V.lll!Qf 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 5.3 Laan van 8 Kruispunt Koningsweg is een combinatie van groot, complex 
(WA3) Goudappel-Coffeng Maarschalkerweerd kruispunt met slecht zicht, vooral voor fietsers die vanuit de 

binnenbocht oversteken, met auto's die met hoge snelheid vanaf 
buiten de kom komen aanrijden. Tramkruising maakt nog 
complexer. 

Verantw0ar,delijk mamageF P-OUHl.. All8eatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17295 Toelichting geven op zichtlijnen voor fietsers bij kruising 2019-07-02 .. afgerond 

Koningsweg. 

- -,-,,· 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: Deze kruising is in 2019-07-04 
gebruik gegaan voordat de trambaan er was. Vanwege het beperkte zicht zijn 
verkeerregelinstallaties toegepast. 

Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: Goudappel voegt een 2019-07-04 
opmerking in het rapport toe, dat deze bevinding geen risico voor de tram met zich 
meebrengt. 

De bewuste oversteek is voor fietsers met verkeerslichten geregeld en zijn ze dus niet 2019-07-04 
afhankelijk van wel of geen zicht op naderend autoverkeer. 

Deze kruising valt buiten het project Uithoflijn. De trambaan is maximaal beveiligd met 2019-07-03 
een AHOB met een verkeerslichtenregeling die daarmee gekoppeld is. 

IL0gb0e~ 

Is va$tijelegd im deeument 
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Externe / ISA bevinding 35 

ID: 35 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

A:lgemeea 

,.,,.,, ,, .'f 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 5.4 Laan van 8 Op het kruispunt Koningsweg is er voor bromfietsers 

Goudappel-Coffeng Maarschalkerweerd vanaf het Maarschalkerweerdpad geen vervolgroute 

beschikbaar. 

Omselîlr-ijMing 

Veramtw,aordelijk maAager POU HL . Allaeatie pa_rtij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

AeJ!ie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17296 Aangeven welke route een bromfietser hoort te rijden als 2019-07-04 

deze vanaf het Maarschalkerweerdpad komt en richting 

de binnenstad, richting De Uithof of richting Bunnik rijdt. 

17326 Aanpassen bebording voor een bromfietser die vanaf het 

Maarschalkerweerdpad komt en richting de binnenstad, 

richting De Uithof of richting Bunnik rijdt. 

afgerond 

niet 

uitgevoerd 

- ~ 
Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Dimitri van Veen (gemeente Utrecht): Dit knelpunt geldt m.i. niet alleen voor 2019-07-04 

bromfietsers vanaf het Maarschalkerweerdpad richting Bunnik, maar ook voor 

bromfietsers richting Koningsweg. De route is inderdaad niet logisch. Oplossing is om 

de brommers iets langer toe te staan op het fietspad. Richting Bunnik hoeven zij dan 

niet eerst de weg op, en richting Koningsweg kunnen zij later de weg op. Maatregel is 

dan bebording aanpassen. Bromfietsers vanaf Maarschalkerweerdpad naar Weg tot de 

Wetenschap (rode pijl) kunnen gewoon van de rijbaan gebruik blijven maken. Die 

verstoren de tram niet. 

Wacht op reactie e mail aan Dirk Jan Hoekstra en Dimitri van Veen. 2019 07 04 

!Logboek 

Is vastgelegd in deeument 
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Externe/ ISA bevinding 36 

.~ ~~ .,, 

ID: 36 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Al:gemeeA 

'" 
,, - ~·= ,pc 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 5.5 Laan van 9 Aan de noordzijde van het kruispunt Laan van 
Goudappel-Coffeng Maarschalkerweerd Maarschalkerweerd - Koningsweg ontbreekt een 

voetgangersroute. 

Ohilsehrijvimg 

Alla~atie partij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Acfie's 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17297 Toelichting geven op gewenste looproute voor voetgangers 

langs de Laan van Maarschalkerweerd. 
2019-07-02 afgerond 

17298 Analyseren of er aanvullend hekwerk nodig is om voetgangers 
van de trambaan te weren langs de Laan van 
Maarschalkerweerd. 

2019-07-04 afgerond 

Lógboek 

Logboek omschrijving Ingediend door 
De bedoelde looproute voor een voetganger is aan de oostzijde van de Laan van 

Maarschalkerweerd op het voetpad. Er is geen looppad nabij de trambaan vanwege het 
aanrijdgevaar. 

Datum ingediend 
2019-07-02 

T.b.v. 17298: TBO heeft een offerte ontvangen voor verlengen en opdracht gegeven dit 
uit te gaan voeren. 

2019-07-04 

Is vastgelegd im dacumeflt 

Kenmerk Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 37 

- ,~, ~,· 

ID: 37 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

~ 
" 

~'!.. ··-=-"'!:.~. 
''" 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 6.1 9 Bij het tram-busstation aan de centrumzijde moet de invoegende bus 
(WA3) Goudappel-Coffeng Stationsplein voorrang geven aan bussen vanaf achteren en trams uit de tegenrichting. 

centrumzijde Vervolgens moet de bus over een smalle strook rijden tussen de 
tramhalte en een dichte wand. Tevens kunnen voetgangers die per 
ongeluk de bus- en trambaan op lopen geconfronteerd worden met de 
tram uit onverwachte richting. 

Omsehrij'1Î•mg 

Verramtwoor,delijk mamage11 P©l:J.~lt.. ·Al10eatie partij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aeli,e's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder 
17299 Toelichting geven op de voorrang situatie bij het tram 

busstation aan de centrumzijde. 
2019-07-02 

17300 Toelichting geven op logische looproutes voor een voetganger 
bij de halte UCC. 

2019-07-02 

Status 
afgerond 

afgerond 

,, _, ..,, 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Bij de halte UCC is er geen logische looproute voor een voetganger de trambaan of de 2019-07-02 
busbaan op in de reguliere situatie. De vervoerstromen zijn tussen bovenliggende OV 
terminal en halte UCC perron. Alleen bij zelfredzaamheid dan zijn er vluchtroutes te 
gebruiken die de trambaan/ busbaan kruisen. 

De bus chauffeurs en trambestuurders hebben een opleidingstraject waarin de 2019-07-04 
baanbekendheid een onderdeel is. 

We mogen verwachten dat professionele chauffeurs wennen aan deze verkeerssituatie, 2019-07-03 
waarbij niet hard wordt gereden. 

De zelfredzaamheid is van toeQassing bij een ontruiming. Bij een ontruiming is het de 2019-08-07 
standaard Qrocedure om de bus- en tram exQloitatie stil te leggen. Hiermee is het 

aanrijdrisico met een Qersoon die de busbaan of trambaan OQStaQt beQerkt. 

De halte UCC is aan de buitenzijde afgeschermd van de OQenbare ruimte om te 2019-08-07 
voorkomen, dat een voetganger de trambaan wil oversteken OQ regelmatige basis. 
Hiermee is het aanrijdrisico vanuit de ontwerQfase sterk verlaagd. 

Logboek 

Is v:astgelegd im document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 38 

. - ,~ - ., 

ID: 38 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeeffl 

"' .•· 
..,., 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 6.2 Stationsplein 9 De looproute van de zuidzijde naar de noordzijde van de 
Goudappel-Coffeng centrumzijde bus-trambaan Leidseveertunnel naar het station is niet 

duidelijk. 

Omschrijvi1119 

Ve11ai:itw.00rdelijk: maAager, P©t.lMIL Allocatie ~artij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17301 Toelichting geven op logische looproutes voor een voetganger 2019-07-02 - afgerond van de zuidzijde naar de noordzijde van de bus-trambaan 

Leidseveertunnel naar het station. 

- , . 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Dit is een 2019-07-05 
tijdelijke situatie. Er komt een aanpassing van het Smakkelaarsveld. 

Er is geen looproute tussen de Leidseveertunnel en de halte UCC voorzien. De 2019-07-02 
vervoerstromen zijn tussen bovenliggende OV terminal en halte UCC perron. 

Logbaek: 

Is vastgelegd iA clocumemt 
Kenmerk Titel Versie Bestand ppgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 39 

·~ e ~ . 
ID: 39 

Status opsteller: open 

Status Externe/ ISA: open 

type: 

Algemeem 

,· """ ..,,,,, " 
,,, 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 6.3 Stationsplein 9 Enkele automobilisten rijden vanaf het kruispunt 
Goudappel-Coffeng centrumzijde Catharijnesingel - Vredenburgbaan via Vredenburgbaan de 

trambaan op. 

©mselil11ijv.ir19 

Verantw.Qordelij~ m~na9,~1c lilQUHL Altaeatie partij 
lnaam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17302 Controle op gewenste positie van verbodsborden 2019-07-05 .. fliet- 

voor een automobilist om de trambaan op te rijden uitgevoerdafgerond 
vanaf het Smakkelaarveld/ Catharijnesingel. 

Aanvragen verkeersbesluit en verQlaatsen bord -~ F13. 

t.ogboek 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: Er is een 
overleg met de gemeente Utrecht om de bebording te controleren en eventueel te 
herzien. 

Wacht op reactie e-mail aan Dimitri, Dirk Jan en Regien. 

2019-07-05 

2019-07-04 

Is vast9elegd in d00ument 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 40 

.. '" ,. 

ID: 40 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

A!,geméem 

"ëè ~"" 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 6.4 Stationsplein 9 Ontheffingsmogelijkheden bij Smakkelaarsveld - 
Goudappel-Coffeng centrumzijde Vredenburglaan - Leidseveer zijn niet eenduidig. 

Omsefilrijving 

Vera11twoorrdelijk mamager, POWHL Allocatie partij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum 
17303 Controle op welke groepen ontheffingshouders op de 

trambaan mogen rijden in het stationsgebied. 

Analyseren ontheffingsmogelijkheden en zonodig 

bebording aanpassen. 

niet 
uitgevoerd 

I Logboek omschrijving 
!Wacht op reactie e-mail aan Regien. 

Ingediend door Datum ingediend 
2019-07-04 

Kenmerk Titel Versie Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 41 

~- - - 

ID: 41 

Status opsteller: open 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

' ... -.- :!). 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 6.5 Stationsplein 10 Aansluiting halen en brengen bij Mediamarkt is onduidelijk; 
Goudappel-Coffeng centrumzijde de route ernaartoe is onduidelijk en een route terug bestaat 

niet. 

Omselfi11ij"'ilil!iJ 

Veràntwoardeliji mar:1ager POYl:iL Allaeatie partij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's · 
ID Omschrijving Plandatum 
17304 Controle dat een automobilist van of naar de 

Mediamarkt een route heeft waarbij deze niet de 
trambaan hoeft op te rijden. 

Controle uitvoeren van de route naar de Mediamarkt 
en zonodig bebording aanpassen. 

Status 
niet 
uitgevoerd 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Wacht op reactie e-mail aan Regien. 2019-07-04 

ILagboe.k 

Is vastg,ele9d ilfl dacwmeAf 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 42 

~ . ~-=•!, 

ID: 42 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

~----~--c.= 0 ,, 

Document Paragraaf· .. Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 7 .1 Stationsgebied 11 Onduidelijke vormgeving kruispunt Jaarbeurszijde. Noordzijde van 
(WA3) Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde het kruispunt is rommelig en bevat druk ongeregeld kruispunt 

parallel aan geregelde tram- en busoversteek. Leidt aandacht af 

van tramoversteek. 

OmschrrijV,ing 

Allocatie part!ij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17305 Toelichting geven op de inrichting van het kruispunt 2019-07-02 .. afgerond 

Jaarbeurszijde nabij halte TEJ. 

i!I 
,.,,. .,.,, 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: De huidige vormgeving 2019-07-04 
van het kruispunt is een tijdelijke situatie. De vervolgfasen maken onderdeel uit van de 
planfasen van het stationsgebied. 

De vormgeving is kritisch tegen het licht gehouden, waarbij het meeregelen van deze 2019-07-03 

deelkruising tot de opties hoorde. Opnemen in de verkeerslichtenregeling had geleid tot 
een dusdanig ongeloofwaardige regeling, dat deze verkeeronveilig was geworden. Er 
zijn geen klachten over de verkeersonveiligheid bekend. Situatie functioneert al lange 
tijd goed. 

De huidige kruisQunt la'{-out is een tijdelijke situatie. De eindsituatie heeft een andere 2019-08-07 

indeling/ gebruik dan de huidige situatie. Elke situatie is seQaraat beoordeeld OQ 
veiligheid. 

Dit kruisQunt is in de komende fasen niet voor exQloitatie met trams in gebruik. - 2019 08-07 

logli>aek 

Is vas~gelegd in doclllmemt 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 43 

" ~"" ,., 

ID: 43 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

"?!'-,;;-J=•7,:r ~ ., 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 7.2 Stationsgebied 11 Voetgangersoversteek spoorzijde kruispunt 
Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde Jaarbeurs ontbreekt. 

Omselîlr-ijv.jAg 

Verantw0or;delijk managerr POl!JHIL . Allocatie paftiij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17306 Toelichting geven op het ontbreken van een 

voetgangersoversteek aan de noordzijde van kruispunt 
Jaarbeurszijde nabij halte TEJ. 

2019-07-02 

Status 
afgerond 

,, =-, 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in workshop met Goudappel-Coffeng op 04 juli 2019: De huidige vormgeving 2019-07-04 
van het kruispunt is een tijdelijke situatie. De vervolgfasen maken onderdeel uit van de 
planfasen van het stationsgebied. 

Er is tot nu toe geen aanleiding geweest om hier voetgangerslichten te plaatsen. Er zijn 2019-07-03 
geen klachten bekend. Functioneert al jaren zo. Verkeersgedrag valt in de categorie 

stedelijke dynamiek: je kan niet vorm- of regelgeven op alle mogelijke vormen van 
(ongewenst èn weinig voorkomend gedrag) 

De tram rijsnelheid 012 deze kruising is laag. Voor de trambestuurder zijn de zichtlijnen 2019-08-07 
naar een voetganger voldoende. 

Er is een 12rocedure voor de overbrenging van een tram. 012 het uitvoeren van deze 2019-08 07 
12rocedure is een schouw uitgevoerd, hieruit zijn geen nadere aan12assingen 012 de 
12rocedure nodig. 

Logboek 

Is vastgelegd iA document 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 44 

_-,. .,._. ,r 

ID: 44 
Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

<D h ... 
" 

"i; ~msc J'l:IWl(il!lJJ 
Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 7.3 Stationsgebied 11 De bus- en tramoversteek bij kruispunt Jaarbeurs wordt ook 
Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde gebruikt door taxi's. Deze groep gedroeg zich tijdens de schouw 

minder aangepast, en de voertuigen vallen minder op. 

Allaeatie pa,tij I 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TSO) 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17307 Toelichting geven of gebruik door taxi's van het kruispunt 

Jaarbeurszijde nabij halte TEJ nodig is. 
2019-07-03 

Status 
afgerond 

- 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: De 2019-07-05 
taxistandplaats is inmiddels verhuist naar de P+R locatie aan de andere kant van het 

station. Een vertegenwoordiging van de taxi branche is uitgenodigd om de tram 
simulator te bezoeken. 

Vanaf de taxistandplaats is de kruising Jaarbeurszijde-halte TEJ de enige mogelijk om 2019-07-04 
het stationsgebied te verlaten. 

Vanuit gemeente loopt dus gesprek met taxi-/Regiotaxibranche (Tim schouwenaar/ Alex 2019-07-05 
Tsakmasis) hierover om dit zowel veilig/handhaafbaar als ingepast te krijgen, waar 
zowel PU als Qbuzz bij betrokken zijn om tot verbeterde situatie te komen. Zo zijn 

22/5/19 taxi-vertegenwoordigers ook op bezoek geweest bij Qbuzz en meegereden in 
tramsimulator en meegenomen in de instructies die ook buschauffeurs meekrijgen over 
dit samenlooptraject. 

IL09boek 

Is vastgelegd in d0eumemt 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 45 

"" 
ID: 45 
Status opsteller: Gf)eAafgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeen 

' 
.., 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 7.4 Stationsgebied 11 De verkeersregeling loopt niet op alle momenten goed bij 
(WA3) Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde kruispunt Jaarbeurs. Tijdens de schouw waren er momenten met 

een lange roodtijd voor fietsers en voetgangers zonder passerend 
verkeer. 

Omsehr-ijvimg 

G • g ~ _Allocatie partij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 

ID· Omschrijving Plandatum Effectief gereed 

17308 Toelichting geven op de werking van de 2019-07-05 
verkeersregeling van het kruispunt Jaarbeurszijde 
nabij halte TEJ. 

17318 Schouw buiten uitvoeren van de verkeersregeling 

van het kruispunt Jaarbeurszijde nabij halte TEJ. 
2019-07-05 

Status 
Aiet-- 
uitgevoerdofgerond 

Aiet-- 
uitgevoerdafgerond 

~ c· 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum in.gediend 
Afstelling buiten schouwen. 2019-07-03 

Besproken in telefonisch overleg met Goudappel-Coffeng op 05 juli 2019: de video 2019-07-05 
detectie heeft een storing, hierdoor was er een langere wachttijd dan wenselijk. De 

operationeel beheerder VRI heeft de aannemer gevraagd deze storing te verhelpen. 

'Nacht op reactie e mail Leon de Heij. 20190704 

Logboek 

Is v.astgelegd in ,document 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe/ ISA bevinding 46 

.,,,, .. ,, 

ID: 46 
Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemee1:1 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 7.5 Stationsgebied 11 De tram van en naar de Uithof heeft (in ieder geval op dit 
Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde moment) geen halte op deze locatie. Als dat zo blijft, kan 

deze tram onverwacht snel voorbij rijden. 

OmschrijMimg 

Ver-antwoelidelijk mamageli 1!'!01:Jll'lt. Allacatie Aar.tij 
naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed Actiehouder Status 
17309 Toelichting geven op het gebruik door een tram van het 

kruispunt Jaarbeurszijde nabij halte TEJ. 
2019-07-03 afgerond 

- 
Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Een tram die van de SUN IJ-lijn naar de Uithoflijn rijdt stopt bij de Tijdelijke Eindhalte 2019-07-03 
Jaarbeursplein (TEJ) alvorens de UHL op te rijden. Tevens is er een lage rijsnelheid 
door de boog richting het viaduct. Daarmee is er een lage rijsnelheid over het kruispunt 
Jaarbeurszijde nabij halte TEJ. 

l!..ogbeek 

Is v.astgelegd in deol!Jmel'lt 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 47 

·e, =-~•,~-', ,. 

ID: 47 

Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

.. ·"•" ---.-.,~ ..... , -':,"-' ~- 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 7.6 Stationsgebied 11 Bussen die wachten voor de oversteek over de fietsroute bij de 
(WA3) Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde World Trade Center Utrecht vormen een wachtrij waarbij de 

laatste bus uitsteekt over de trambaan. De trambestuurders 
hebben matig zicht op dit punt. 

Omsc'1111ij~ing 

V~Fantw(!larre:telijk ma111,ag~rr POUM!;.. Alfocatie par,IJij;. 
[naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17310 Toelichting geven op de instructie aan trambestuurders voor het 2019-07-03 

rijden rond het kruispunt Jaarbeurszijde nabij halte TEJ. 

Status 
afgerond 

,. -~ ,,.,,.,,."":'"_,,=· 

Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
In de instructie voor trambestuurders is ruime aandacht voor de wegbekendheid. Dit is 2019-07-03 
in de opleiding vorm gegeven door ritten in de simulator aangevuld met opleidingsritten 
op de trambaan. 

L0gboek 

Kenmerk Titel Versie Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 48 

a. aa, ~ ~•-· 
ID: 48 
Status opsteller: afgerond 

Status Externe / ISA: open 

type: 

Algemeem 

., =ft!§.~. r-11v,111g1; 
·" 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit 7. 7 Stationsgebied 11 Het kruispunt nabij het loading dock van het stadhuis is groot en 
(WA3) Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde onoverzichtelijk. Er zijn niet of nauwelijks fietsers en voetgangers, 

maar de 'verdwaalde' voetganger en fietsers komt onverwacht en 
kan zijn route lastig vinden. 

Verar,itwooridelijk mamagerc POUML Allocatie ~alil:ij 

naam 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

Actie's 

ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17311 Aangeven of er logische looproutes of fietsroutes zijn van of 

naar het loading dock van het stadskantoor Utrecht. 
2019-07-03 

Status 
afgerond 

: 
_,_,.,,,, 

" 
Logboek omschrijving Ingediend door Datum ingediend 
Het is voor fietsers en voetgangers niet toegestaan om het loading dock via de kruising 2019-07-04 
TEJ te bereiken. Voetgangers kunnen het loading dock alleen via de hoofdingang van 
het Stadskantoor bereiken 

Logboek 

Is vastgelegd im document 

Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld door Organisatie 
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Externe / ISA bevinding 49 

,,,~,~ 

ID: 49 
Status opsteller: afgerond 

Status Externe/ ISA: open 

type: 

Algemeen 

~,,. "!ï' ,-'!.~-,;•,· ,',:, :'<• C 
,. 

Document Paragraaf Blz. Omschrijving 
Verkeersveiligheidsaudit (WA3) 7.8 Stationsgebied 11 De bus (en andere ontheffingshouders) en de tram kunnen 
Goudappel-Coffeng Jaarbeurszijde misschien naast elkaar de smalle Leidseveertunnel inrijden maar 

hebben daarna slechts een gezamenlijke rijstrook . 

Omselfl rijvi AQ 

. V~rantwoal'delij~ R'!~Aag~r PQL!,f,IL Allae;;atie Jl)artij 
naam naam 

Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) 

I 
I 

Aetie's 
ID Omschrijving Plandatum Effectief gereed 
17312 Toelichting geven op het gezamenlijk gebruik van de 

Leidseveertunnel voor met name bus en tram. 
2019-07-03 

17313 Toelichting geven op handhaving van illegaal gebruik van de 
Leidseveertunnel. 

Status 
afgerond 

2019-07-04 afgerond 

Logboek 
Logboek omschrijving Ingediend door 
Er zijn - net als op de Heidelberglaan - tellingen van voertuigen, en vooral taxi's, die niet 
op de bus/trambaan mogen rijden. 

Samen met Tim Schouwenaar (stationsgebied) probeer ik een vervolgafspraak te 
maken met de politie voor handhaving. Ik loop er nu tegenaan dat beide 
contactpersonen met vakantie zijn. Deze afspraak moet dus nog gemaakt worden. 
Zie doc. 'RE Handhaven taxiverbod trambusbaan in de Uithof. 

In de instructie voor trambestuurders is aandacht voor conflictpunten van de trambaan 
met overig wegverkeer. Dit komt tot uiting in de ritten in de simulator en de 
opleidingsritten op de trambaan. Daarnaast is er reguliere bebording geplaatst. 

Datum ingediend 
2019-07-04 

2019-07-03 

Is vastgelegd in.document 
Kenmerk Titel Versie Bestand Opgesteld 
RE Handhaven RE Handhaven 2019- 

taxiverbod trambusbaan taxiverbod trambusbaan 06-19 
in de Uithof in de Uithof 

Organisatie 
RE Handhaven taxiverbod 
trambusbaan in de 
Uithof.msg 

Projectorganisatie 

Uithoflijn (POUHL) 
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Het project Uithoflijn gaat de laatste, beslissende fase in. Van deze tramlijn is de 

provincie Utrecht wegbeheerder geworden, waar voorheen de gemeente wegbeheerder 

was. Voor de provincie Utrecht heeft Goudappel Coffeng BV -naar aanleiding van de 

overdracht- onderzoek gedaan naar potentieel verkeersonveilige punten bij de Uithoflijn 

en naar de mogelijke oplossingsrichtingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De 

risico-inschatting is gebeurd op basis van een visuele observatie van twee gecertifi-

ceerde verkeersveiligheidsauditoren. Dit is een standaard werkwijze conform de 

richtlijnen van VVA systematiek. 

 

In deze rapportage beschrijven we de aanpak (hoofdstuk 2) en de bevindingen 

(hoofdstuk 3). Deze bevindingen worden verduidelijkt met behulp van de locaties die 

weergegeven staan op verkeersontwerpen (hoofdstuk 4) en de fotorapportage 

(hoofdstuk 5).  

 

Als reactie op deze verkeersveiligheidsaudit is de documenttoets door de  

provincie Utrecht en de gemeente Utrecht geschreven. Deze reactienota is in een 

separaat document opgenomen en beide documenten moeten in samenhang worden 

bezien. 

 

1  
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2.1 Team 

De audit is uitgevoerd door Goudappel Coffeng, door auditors ing. H. M. (Harrie) Groot en 

ir. H.C. (Rico) Andriesse. 

 

 

2.2 Uitvoering 

De situatie is beoordeeld met een schouw op woensdag 8 mei 2019 tussen 07.30 en 

16.30 uur. Tijdens de schouw was het fris voorjaarsweer met af en toe regen. De audit is 

uitgevoerd op het weggedeelte die te voet, met de fiets of reguliere lijnbussen 

toegankelijk waren. Het gedeelte tussen het bus/tramstation en het kruispunt 

Koningsweg is niet beoordeeld. Op het niet-beoordeelde traject is sprake van een 

vrijliggende bus/trambaan zonder gelijkvloerse kruisingen met overig verkeer. 

 

De bevindingen voor de Uithoflijn zijn ontleend aan de situatie, zoals ter plekke 

geobserveerd.  

 

Voor de locatieaanduiding zijn de ontwerptekeningen van de BAM/ARCADIS gebruikt (zie 

ook hoofdstuk 4). Deze ontwerptekeningen hebben de tekeningnummers  

UHL-P003-UO-SI-TEK-27150 tot en met UHL-P003-UO-SI-TEK-27162. De stukken zijn 

gebruikt ter achtergrondinformatie. De audit is nadrukkelijk geen beoordeling van de 

ontwerpen en/of een toets of de situatie buiten overeenkomt met de ontwerp-

tekeningen.  

 

 

2.3 Toetsingskader 

Het kader voor de uitvoering van de audit wordt gevormd door het rapport ‘De verkeers-

veiligheidsaudit, informatie over de mogelijkheden en toepassing’ van het Infopunt 

Duurzaam Veilig Verkeer (augustus 2001). 

 

2  
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De inkadering zoals we die bij de verkeersveiligheidsaudit gebruiken is aan deze 

publicatie ontleend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de praktijk van ontwerp en toetsing van verkeersinfrastructuur hebben we het toetsings-

kader voor het ontwerp in het kader van de verkeersveiligheidsaudit uitgewerkt binnen de 

volgende drie pijlers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een auditproces worden vier fasen onderscheiden: VVA1 op basis van het schets-

ontwerp, VVA2 op basis van het uitvoeringsontwerp, VVA3 net voor openstelling en VVA4 

na ingebruikname. Voor de Uithoflijn is een VVA3 uitgevoerd. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de wegomgeving ten tijde van de schouw niet was afgesloten van 

verkeer, waardoor het mogelijk was de gedragingen van weggebruikers te observeren. 

Tijdens de schouw werden testritten met de tram uitgevoerd, zonder passagiers. 

 

 

2.4 Opbouw van de bevindingen 

In hoofdstuk 3 zijn de bevindingen van de VVA3 gerubriceerd. Voor de rapportage is het 

traject in zes delen opgeknipt en wordt begonnen met een aantal algemene 

bevindingen, dat is langs de hele Uithoflijn.  

1. Algemene bevindingen. 

2. Het ziekenhuisterrein inclusief de omgeving P+R. 

3. De Universiteitscampus. 

4. De Weg tot de Wetenschap. 

5. Laan van Maarschalkerweerd. 

Duurzaam Veilig 

Principes: 

■ Functionaliteit 

■ Homogeniteit 

■ Voorspelbaarheid 

■ Vergevingsgezindheid 

Human Factors 

■ Verwachten in 

■ Waarnemen 

■ Begrijpen 

■ Kunnen  

■ Willen 

Project specifiek: 

■ Conflicten trams 

■ Conflicten bussen 

■ Aandachtspunten 

testbedrijf 

Deze verkeersveiligheidsaudit wordt uitgevoerd met als enige doel op onafhankelijke 

wijze potentiële verkeersveiligheidsproblemen te identificeren en mogelijke 

oplossingsrichtingen aan te geven. Andere aspecten, die een rol kunnen spelen bij 

beslissingen rond de opzet en uitwerking van infrastructurele projecten, zijn bewust 

buiten beschouwing gelaten. Op die manier wordt het mogelijk de verkeersveiligheid 

expliciet mee te wegen in het besluitvormingsproces en bij de verdere uitwerking en 

uitvoering.  
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6. Station centrumzijde. 

7. Station Jaarbeurszijde. 

 

Voor elk van de bevindingen is de volgende informatie opgenomen: 

■ Het nummer voor de bevinding. 

■ De bevinding. 

■ Het risico dat kan ontstaan. 

■ Een mogelijke oplossingsrichting op hoofdlijnen. 

■ De ernst van de bevinding, onderverdeeld naar: 

EA Ernstige afwijking: Afwijking met een serieus ongevalsrisico. Verbeteringen zijn 

naar het oordeel van het auditteam dringend gewenst.  
A  Afwijking: Afwijking van datgene dat gebruikelijk is. Herstel is naar het oordeel 

van het auditteam gewenst vanwege het negatieve effect op de verkeers-

veiligheid.  

O  Overige opmerkingen. 

 

Hoe ernstiger de afwijking, des te groter is het risico op een verkeersongeval. Uit het 

oogpunt van verkeersveiligheid is het relevant om de bevindingen, die beoordeeld zijn 

met een ‘A’ of ‘EA’ zo snel mogelijk aan te pakken. Houdt er rekening mee dat sommige 

punten makkelijk zijn om aan te pakken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een extra 

bord, terwijl andere punten veel meer uitwerking vragen.   

 

In vorenstaande beoordeling is de systematiek gevolgd voor een audit op het onder-

liggend wegennet, conform de handleiding van Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer. Voor 

railveiligheid is het echter gebruikelijk te werken met een risicobeoordeling op basis van 

hazards, zoals ook opgenomen in het Hazard Management Plan. Ter verduidelijking is als 

aanvulling op de VVA-systematiek voor de tramgerelateerde bevindingen ook een 

beoordeling op die schaal toegevoegd. De ‘Kwantificering matrix met risico niveau 

categorieën van risico’s’ is hierna opgenomen. In de tabel in hoofdstuk 3 is dit 

opgenomen in de laatste kolom risiconiveau-categorieën (hazard). De gebruikte 

definities zijn omschreven in het Hazard Management Plan. In bijlage 1 is de uitleg van 

deze methodiek, inclusief de definities opgenomen.  

 

 
 

Figuur 2.1 Kwantificering matrix met risiconiveau categorieën van risico’s (Hazard managementplan  

               Uithoflijn)  
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Voor elk van de bevindingen is, conform de VVA-systematiek ook een oplossingsrichting 

opgenomen. Het gaat daarbij niet om een uitgewerkte maatregel of een voorgeschreven 

richting, maar om een suggestie van het auditteam voor de richting waarin de oplossing 

zou kunnen worden gevonden. Het is aan het project of de wegbeheerder om af te 

wegen of een maatregel nodig is en hoe die, gezien de mogelijkheden en overige 

belangen, zou moeten worden uitgewerkt.   
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De bevindingen zijn uitgesplitst naar opmerkingen die direct betrekking hebben op de 

tram en overige opmerkingen (die met name gerelateerd zijn aan het weg- en verkeers-

systeem). De nummering van de bevindingen is conform concept versie 3 van de 

rapportage verkeersveiligheidsaudit Uithoflijn.  

 

 

3.1 Algemeen 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst hazard1 

1.1 Het beeld en het geluidsignaal van de 

tramwaarschuwingen langs de Uithoflijn 

lopen niet overal synchroon 

Onduidelijkheid. Negeren van het 

signaal door weggebruikers. Aanrijding 

voetganger - tram of bus 

Synchroniseren A D0 

1.2 De waarschuwingssignalen lopen door, terwijl 

de bus of tram al is gepasseerd 

Onduidelijkheid. Negeren van signaal, 

kans op aanrijding, indien er toch een 

tweede bus of tram komt 

Waarschuwing eerder 

beëindigen, zodra de bus 

of tram passeert. Alleen 

laten doorgaan als er 

direct een tweede voer-

tuig nadert 

EA D1 

1.3 De waarschuwingslichten voor de tram gaan 

aan, terwijl er geen bus of tram aankomt 

Roodlichtnegatie, verwarring met 

uiteindelijk een aanrijding tot gevolg 

Goed inregelen A C0 

1.4 De afstelling van  de verkeerslichten bij de 

Uithoflijn leidt er bij sommige chauffeurs toe 

dat ze (langzaam) doorrijden tot net voor, op, 

of zelfs over de stopstreep 

Conflicten met overstekende fietsers 

en voetgangers. 

VRI beter inregelen A C0 

 

 

  

                                                             
1  Zie paragraaf 2.4. 

3  
 
Bevindingen 
tramsysteem 
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3.2 Ziekenhuizen en omgeving P+R 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst hazard 

2.1 Trams die vanaf de P+R-halte naar de remise 

rijden (in de verkeerde richting, namelijk van 

rechts afkomstig) zijn door de muur aan de 

rechterkant van de voetgangersoversteek 

niet zichtbaar voor voetgangers 

Aanrijding met voetgangers Niet tegen de richting 

inrijden 

A C1 

2.3 De tram- en buslichten in de tunnelbak 

hangen na de bocht 

Slecht zicht op de lichten. Negeren 

van de getoonde signalen of een 

onverwachte stop 

Goede instructie 

bestuurders 

A W0 

2.5 De voetgangersoversteek tussen het 

Maxima/halte oostzijde en het WKZ/halte 

westzijde is breed. De waarschuwingslichten 

staan niet in de directe looplijn en zijn niet 

goed zichtbaar bij een andere route  

Onvoldoende aandacht voor het 

waarschuwingslicht en de naderde 

trams met uiteindelijk een 

aanrijding tot gevolg 

Onderlichten bijplaatsen of 

bijdraaien 

A W0 

2.10 Op het deel waar de tram en bus apart rijden 

-tussen de zuidoostzijde van het UMC en de 

Universiteitsweg- heeft de trambaan een erg 

informeel karakter. Dat kan ertoe leiden dat 

overstekende verkeersdeelnemers 

onvoldoende aandacht besteden aan de 

trambaan. In de schouw zagen we 

bijvoorbeeld wachtende reizigers zittend op 

het tramperron en rokers onder het 

trappenhuis pal naast de trambaan 

Onverwachte conflicten met de tram 

met uiteindelijk een aanrijding tot 

gevolg 

Op wegvakken (door 

onderhoud en beheer) en 

zeker op kruispunten (in 

vormgeving) zorgen voor 

voldoende attentiewaarde 

voor de tram 

A D0 

2.11 Bij de voetgangersoversteek naar de 

parkeergarage van het ziekenhuis (UMC), 

kruisend op de Heidelberglaan, toont het 

waarschuwingslicht bij de busbaan het 

woord tram 

Verwarring Vervangen door bus 0 B0 
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3.3 Universiteitscampus  

 bevinding risico oplossingsrichting ernst hazard 

3.1 Op het geregeld kruispunt Bolognalaan zijn 

de bus en tram niet goed in de regeling 

opgenomen. Daardoor komt het voor dat de 

bus stilstaat voor de stopstreep bij het 

kruispunt en het waarschuwingslicht die 

fietsers/voetgangers zien, nog niet brand. 

De afstand tussen de stilstaande bus en 

voetganger/fietser is zo beperkt dat veilig 

oversteken voor voetgangers/fietsers niet 

mogelijk is als de bus of tram zou gaan 

rijden 

Onduidelijkheid, twijfel onder 

voetgangers en fietsers over 

wanneer over te steken. 

Aanrijding tussen fietsers of 

voetgangers en tram of bus met 

lage snelheid 

Fietsers en voetgangers-

oversteek meenemen in de 

regeling, als dat niet mogelijk 

is, de stopstreep voor de bus 

verder van de oversteek af 

plaatsen 

A W0 

3.7 Op het kruispunt bij haltes Padualaan, ter 

hoogte van het Hugo R. Kruytgebouw (UU), 

is de fietsoversteek over de tram-/busbaan 

direct na de krappe bocht in het fietspad 

met bussen van schuin achter en samen-

komst bus en tram. Waarschuwingslicht voor 

fietsers bij kruising is niet vroeg genoeg 

zichtbaar voor fietsers 

Aanrijding tussen bus of tram met 

fietsers, ernstig letsel 

Voorwaarschuwing voor fietsers 

(voor de bocht) 

EA D2 

3.8 Bij de haltes Padualaan zijn de geregelde 

looproutes indirect. Daardoor is de kans op 

onbedoelde routes groot, zo blijkt ook in de 

schouw 

Conflicten tussen voetgangers en 

trams/bussen 

Tramhalte opschuiven naar het 

westen, zodat logische routes 

mogelijk zijn. Het risico wordt 

minder als de busbaan komt te 

vervallen 

A E0 

 

 

3.4 Weg tot de Wetenschap 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst hazard 

4.1 Op de kruispunten langs de Weg der 

Wetenschap ligt de fietsroute parallel aan 

de trambaan. Fietsers hebben hierdoor 

slecht zicht op de waarschuwingslichten. 

Niet in alle gevallen is een extra licht of 

onderlicht toegepast 

Onverwachte conflicten met de 

tram met een aanrijding tot 

gevolg 

Extra waarschuwings- of 

onderlichten plaatsen 

A D0 

4.6 Bij de halte Galgenwaard steken 

voetgangers de trambaan over vanaf de 

halte. De waarschuwingslichten zijn slecht 

zichtbaar 

Onverwachte conflicten met trams 

met een aanrijding tot gevolg 

Extra waarschuwings- of 

onderlicht plaatsen 

A D0 
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3.5 Laan van Maarschalkerweerd 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst hazard 

5.1 Op het kruispunt Mytylweg is een 

verkeerslicht aanwezig, gecombineerd met 

een lichtenregeling van schuine oversteek 

van de trambaan. In beide richtingen ligt 

het tweede verkeerslicht in een bocht 

Kans op roodlichtnegatie of 

kop-straatongevallen door 

onverwachte confrontatie met 

de tweede VRI 

Het kruispunt met de Mytylweg 

lijkt op basis van de schouw ook 

zonder VRI te kunnen functioneren; 

dit zou de mogelijkheid bieden om 

de oversteek van de tram 

duidelijker vorm te geven. Anders 

beter waarschuwen voor het 

tweede licht 

A C1 

5.2 Ten noorden van het kruispunt Mytylweg 

worden de sportvelden en het doorgaande 

fietspad naar Lunetten gescheiden door de 

rijbaan en de trambaan (Laan van 

Maarschalkerweerd). Fietsers en 

voetgangers kruisen onbedoeld de rijbaan 

en de trambaan. Tevens komt de tram 

schuin van achter, waardoor deze minder 

snel opgemerkt wordt 

Aanrijdingen van de tram met 

fietsers of voetgangers 

Oversteken faciliteren en als dat 

niet mogelijk is het veel moeilijker 

maken door het hek te laten 

doorlopen. De juiste route beter 

aangeven aan begin van het 

fietspad (Herculeslaan) 

A C1 

5.5 Aan de noordzijde van het kruispunt Laan 

van Maarschalkerweerd - Koningsweg 

ontbreekt een voetgangersroute  

Illegaal gebruik van de 

noordzijde van de kruising door 

voetgangers; voetgangers 

lopen van oost naar west aan 

de noordzijde van de kruising 

en steken daarbij de rijbaan en 

trambaan over, met een 

aanrijding met autoverkeer of 

trams tot gevolg 

Voetgangersroute aanbieden aan 

noordzijde kruispunt of afschermen 

van de illegaal gebruikte route met 

behulp van hekken 

A C1 
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3.6 Stationsplein centrumzijde 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst hazard 

6.1 Bij het tram-busstation aan de centrumzijde 

moet de invoegende bus voorrang geven aan 

bussen vanaf achteren en trams uit de tegen-

richting. Vervolgens moet de bus over een 

smalle strook rijden tussen de tramhalte en 

een dichte wand. Tevens kunnen voetgangers 

die per ongeluk de bus- en trambaan op 

lopen geconfronteerd worden met de tram uit 

onverwachte richting 

Kans op aanrijdingen tussen bus-

bus, bus-tram, bus met wand, 

voetganger-bus en voetganger-

tram 

In ieder geval aangeven dat de 

bus en tram in tegengestelde 

rijdt en voetgangers op bus en 

tram attenderen 

EA E1 

6.3 Enkele automobilisten rijden vanaf het 

kruispunt Catharijnesingel - Vredenburgbaan 

via Vredenburgbaan de trambaan op 

Aanrijding tram-auto en  

lijnbus-auto 

Bord F13 verplaatsen naar 

Vredenburgbaan, na 

tangentpunt (einde bocht). Als 

dat geen effect heeft, dan een 

C01f-bord (met gele achter-

grond) en onderbord 

‘uitgezonderd lijnbussen’ direct 

na het kruispunt Catharijne-

singel - Vredenburgbaan op de 

Vredenburgbaan positioneren 

A D0 
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3.7 Stationsomgeving Jaarbeurszijde 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst hazard 

7.1 Onduidelijke vormgeving kruispunt 

Jaarbeurszijde. Noordzijde van het kruispunt is 

rommelig en bevat druk ongeregeld kruispunt 

parallel aan geregelde tram- en busoversteek. 

Leidt aandacht af van tramoversteek 

Aanrijding tussen bus of taxi 

en fietsers. Aanrijding tussen 

fietser of voetganger en tram 

Noordelijke kruispunt sterk 

vereenvoudigen 

EA E1 

7.2 Voetgangersoversteek spoorzijde kruispunt 

Jaarbeurs ontbreekt 

Voetgangers steken buiten de 

regeling of schuin over, 

aanrijding met tram 

Voetgangersoversteek 

toevoegen 

EA E1 

7.3 De bus- en tramoversteek bij kruispunt Jaarbeurs 

wordt ook gebruikt door taxi’s. Deze groep 

gedroeg zich tijdens de schouw minder 

aangepast, en de voertuigen vallen minder op 

Kans op onverwacht conflict. 

Aanrijding tussen taxi en 

fietsers of voetganger 

Geen taxi’s A E0 

7.5 De tram van en naar de Uithof heeft (in ieder 

geval op dit moment) geen halte op deze 

locatie. Als dat zo blijft, kan deze tram 

onverwacht snel voorbij rijden 

Aanrijdingen met fietsers en 

voetgangers 

Tram langzaam rijden A D0 

7.6 Bussen die wachten voor de oversteek over de 

fietsroute bij de World Trade Center Utrecht 

vormen een wachtrij, waarbij de laatste bus 

uitsteekt over de trambaan. De trambestuurders 

hebben matig zicht op dit punt 

Aanrijdingen tussen tram en 

bus 

Tram- en buschauffeurs goed 

instrueren 

A C0 

7.7 Het kruispunt nabij het loading dock van het 

stadhuis is groot en onoverzichtelijk. Er zijn niet 

of nauwelijks fietsers en voetgangers, maar de 

‘verdwaalde’ voetganger en fietser komen 

onverwacht en kan zijn route lastig vinden  

Onverwachte ontmoetingen 

tussen bus en tram met fiets 

en voet, met uiteindelijk een 

aanrijding tot gevolg 

Verbod fiets en voet duidelijker 

aangeven 

A C1 

7.8 De bus (en andere ontheffinghouders) en de 

tram kunnen naast elkaar de smalle 

Leidseveertunnel inrijden, maar hebben daarna 

slechts een gezamenlijke rijstrook 

Schampongevallen tussen 

tram en bus in en direct na de 

tunnel 

Tram- en buschauffeurs en 

ontheffingshouders goed 

instrueren, handhaven op 

illegaal gebruik, inhaalverbod 

voor de tunnel al goed zichtbaar 

maken met F01-bord 

A D0 
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Voor de niet-tramgerelateerde bevindingen is er geen overlast tussen de VVA-

systematiek en de hazard-aanpak voor de tram. Voor deze bevindingen is daarom geen 

‘hazard-score’ opgenomen. 

 

 

4.1 Ziekenhuizen en omgeving P+R 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst 

2.2 De fietsroutes naar de P+R zijn niet duidelijk; 

er zijn missing links in het fietsnetwerk  

Illegaal gebruik looproutes door 

fietsers met onverwachte conflicten 

Fietsroute aanleggen tussen 

P+R en ziekenhuizen 

A 

2.4 De route vanaf het fitnesscentrum bij P+R 

naar Uppsalalaan is niet duidelijk voor 

bestemmingsverkeer door verkeerd 

geplaatste en ontbrekende borden, de weg 

voor bestemmingsverkeer lijkt op een 

voetgangerszone, ongeregelde oversteek van 

de trambaan 

Bestemmingsverkeer rijdt de 

trambaan op, conflict met tram 

Andere bestrating van weg 

voor bestemmingsverkeer, 

ontbrekend C04-bord 

plaatsen op route 

bestemmingsverkeer, bord 

D05r verplaatsen, meer 

opstelruimte tussen 

trambaan en voetpad, 

betere geleiding naar weg 

bestemmingsverkeer 

A 

2.6 Bussen die aan weerszijden van de 

Heidelberglaan rijden, ter hoogte van de 

loopbrug WKZ en de daaronder liggende 

voetgangersoversteek, hebben niet altijd 

tegelijkertijd ‘groen’ 

Tweede rijstrook ongevallen; 

voetgangers steken de  

eerste rijstrook over als het 

verkeerslicht voor bussen niet op 

‘groen’ staat, maar hebben niet door 

dat het andere verkeerslicht voor 

bussen wel op ‘groen’ staat 

Zorgen voor tegelijkertijd 

‘groen’ 

A 

2.7 Op het kruispunt met de Hoofddijk hebben 

fietsers en autoverkeer niet tegelijkertijd 

groen terwijl ze dezelfde rijstrook delen 

Roodlichtnegatie door autoverkeer, 

aanrijdingen 

Zorgen voor aparte strook 

voor fietsverkeer 

A 

4  
 
Niet-
tramgerelateerde 
bevindingen 
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 bevinding risico oplossingsrichting ernst 

2.8 Het kruispunt Heidelberglaan - Hoofddijk 

heeft een complexe, onlogische opbouw, 

waardoor gebruikers hun weg niet goed 

kunnen vinden 

Onverwachte rijstrookwisselingen, 

roodlichtnegatie, onbedoelde 

looproutes 

Op zoek naar een andere 

kruispuntvorm met een 

volwaardige ontsluiting 

voor beide ziekenhuizen 

EA 

2.9 Op het kruispunt met de Hoofddijk ontbreken 

looproutes en maken fietsers een krappe 

boog 

Onbedoelde loop- en 

fietsmanoeuvres 

Looproutes maken A 

2.12 Op het ziekenhuisterrein (Heidelberglaan 

naar UMC) geldt maximumsnelheid 30 km/h 

blijkens de ‘eigen terrein borden’. De 

snelheid is echter niet duidelijk zichtbaar op 

het eigen terrein-bord en komt niet overeen 

met de weginrichting 

Overschrijding maximumsnelheid en 

ongevallen als gevolg daarvan 

Maximumsnelheid 

duidelijker aangeven en 

weg conform inrichten 

A 

2.13 Bij het begin van het ziekenhuisterrein UMC 

staat een bord met fietsenstallingen met een 

verwijzing naar een fietsenstalling rechts. 

Daar is echter geen oversteekmogelijkheid 

(meer) aanwezig 

Oneigenlijke oversteken van de bus- 

en trambaan, onverwachte 

conflicten 

Routeverwijzing aanpassen A 

 

 

4.2 Universiteitscampus 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst 

3.2 Op het kruispunt Bolognalaan mogen 

bestuurders van en naar de zieken-

huisterreinen alleen van en naar de 

Universiteitsweg (noordzijde) rijden. 

Bestuurders doen dit, blijkens de schouw, 

niet in alle gevallen 

De (bewust of onbewuste) illegale 

manoeuvres kunnen leiden tot 

onverwachte conflicten 

Bestuurders vanaf de zieken-

huizen nadrukkelijker wijzen op 

de plicht rechtsaf te slaan, 

bijvoorbeeld door een pijl toe te 

voegen na de oversteek van het 

fietspad. Bewuste illegale 

manoeuvres lastiger maken 

A 

3.3 Autobestuurders naderen vanaf de 

Universiteitsweg met hoge snelheid het 

kruispunt Universiteitsweg - Heidelberglaan 

door het lange, brede en rechte tracé van de 

Universiteitsweg 

Ongevallen met hoge snelheid op 

het kruispunt 

Universiteitsweg afwaarderen 

naar 2x1-weg. Dit is ook gunstig 

voor de oversteek Leuvenlaan 

EA 

3.4 Op het kruispunt Bolognalaan – Heidel-

berglaan blijft het voetgangerslicht groen 

(wachtstand) terwijl het fietslicht naar rood 

gaat bij de Bolognalaan 

Roodlichtnegatie Fietsers meeverlengen of 

voetgangerslicht eerder naar 

rood 

A 

3.5 Fietsers die aan de westzijde oversteken op 

het kruispunt Bolognalaan, hebben geen 

zicht op de naderende tram door de 

plaatsing van de VRI-paal 

Conflicten bij roodlichtnegatie Paal verplaatsen A 

3.6 Het geluidsignaal bij de oversteken op de 

campus ontbreekt 

Ongevallen met trams door 

verkeerde verwachting 

Geluidsignaal consequent wel 

en niet toepassen 

A 
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4.3 Weg tot de Wetenschap 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst 

4.2 Op het kruispunt Wim Sonneveldlaan is de 

tramoversteek van lichten voorzien, de rest 

van het kruispunt niet. Komend vanaf de 

Uithof is dit het eerste kruispunt waar bij de 

oversteek ook andere voertuigen dan 

bussen en trams kruisen 

Verwarring over de status van de 

Weg tot de Wetenschap bij 

overstekende fietsers, over het 

hoofd zien van andere voertuigen, 

de bussen en geen aandacht voor 

conflict (de waarschuwingslichten 

zijn uit, er komt niks aan) 

Extra benadrukken dat de Weg 

tot de Wetenschap een ander 

soort weg is, bijvoorbeeld door 

de oversteek minder allure te 

geven (niet rood, geen asfalt) 

A 

4.3 Op kruispunt Platolaan is er sprake van een 

deelconflict tussen auto’s en fietsers vanaf 

opvangfietspad, doordat fietsers en 

automobilisten tegelijkertijd groen krijgen. 

Dit is onverwacht en leidt tot conflicten 

doordat automobilisten fietsers zeer laat 

opmerken 

Aanrijding tussen afslaande auto’s 

en overstekende fietsers  

Geen deelconflict creëren (door 

fietsers op een ander moment 

groen te geven dan auto’s) of 

fietsers eerder en beter in beeld 

brengen door geen opvang-

fietspad toe te passen. Als dat 

niet mogelijk is in ieder geval 

waarschuwen met knipperpijlen 

voor deelconflict 

EA 

4.4 De bus halteert na het kruispunt Platolaan 

op de rijbaan in beide richtingen. Dit leidt 

tot wachtende auto’s op het kruispunt 

Conflicten tussen wachtende 

auto’s en rijdende fietsers en 

auto’s op het kruispunt 

Bushalte voor het kruispunt, op 

grotere afstand van het 

kruispunt of licht naar rood als 

bus is gepasseerd 

A 

4.5 Kruispunt Herculeslaan - Galgenwaard is een 

combinatie van groot en zeer onover-

zichtelijke kruispunt (opstelvakken in  

twee richtingen, voorrang om de bocht, 

schuine oversteken) met hoge snelheid. 

Tramkruising maakt (beperkt) complexer 

Aanrijding met hoge snelheid 

tussen auto en fiets of auto-auto 

onderling, ernstig letsel 

Auto-infrastructuur aanpassen 

op lagere snelheid, minder 

opstelvakken 

EA 

 

 

4.4 Laan van Maarschalkerweerd 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst 

5.3 Vervallen, valt buiten de scope    

5.4 Op het kruispunt Koningsweg is er voor 

bromfietsers vanaf het Maarschalker-

weerdpad geen vervolgroute beschikbaar 

Bromfietsers zoeken eigen 

route 

Bromfietsroute faciliteren (in 

richting Bunnik wordt fietspad na 

circa 100 meter alweer bromfiets-

pad) 

A 
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4.5 Stationsplein centrumzijde 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst 

6.2 De looproute van de zuidzijde naar de 

noordzijde van de bus-trambaan 

Leidseveertunnel naar het station is niet 

duidelijk 

Illegaal oversteken Route via trap of VRI aangeven, 

in ieder geval tijdelijk 

A 

6.4 Ontheffingsmogelijkheden bij 

Smakkelaarsveld - Vredenburglaan - 

Leidseveer zijn niet eenduidig 

Negatie bebording, teveel 

onbestemd verkeer bij 

Smakkelaarsveld, aanrijdingen 

bij chaotische verkeerssituaties 

Eenduidig aangeven waar 

ontheffingshouders zijn 

toegestaan. Bij voorkeur zo min 

mogelijk  ontheffingshouders en 

taxi’s toestaan in dit gebied 

A 

6.5 Aansluiting halen en brengen bij Mediamarkt 

is onduidelijk; de route ernaartoe is 

onduidelijk en een route terug bestaat niet 

Aanrijdingen door chaotische 

verkeerssituaties 

Halen en brengen mediamarkt 

op een andere locatie. Als dat 

niet mogelijk is, een duidelijke 

route in en uit maken 

A 

 

 

 

 

 

4.6 Stationsomgeving Jaarbeurszijde 

 bevinding risico oplossingsrichting ernst 

7.4 De verkeersregeling loopt niet op alle 

momenten goed bij kruispunt Jaarbeurs. Tijdens 

de schouw waren er momenten met een lange 

roodtijd voor fietsers en voetgangers zonder 

passerend verkeer 

Roodlichtnegatie fietsers en 

voetgangers 

Afstellen VRI A 
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5.1 Overzicht 

 
 

 

Ziekenhuizen en omgeving P+R  opmerkingen 2.1 tot en met 2.12 

De Universiteitscampus  opmerkingen 3.1 tot en met 3.8 

De Weg tot de Wetenschap   opmerkingen 4.1 tot en met 4.6 

Laan van Maarschalkerweerd opmerkingen 5.1 tot en met 5.5 

Station centrumzijde  opmerkingen 6.1 tot en met 6.2 

Station Jaarbeurszijde  opmerkingen 7.1 tot en met 7.8 

 
 

5  
 
Locaties van de 
bevindingen 
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6.1 Ziekenhuizen en P+R 

 
 

Bevinding 2.1: Kolommen P+R belemmeren zicht op tram uit andere richting 

 

 

 
 

Bevinding 2.3: tram- en buslichten bij P+R hangen na de bocht 

 

6  
 
Fotorapportage 
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Bevinding 2.4: Onduidelijke bewegwijzering vanaf fitnesscentrum, P+R 

 

 

 
 

Bevinding 2.7: Fietsers en auto’s hebben niet gelijktijdig groen op Hoofddijk 

 

 

 
 

Bevinding 2.8: Complex en onlogisch kruispunt Hoofddijk (EA) 
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Bevinding 2.10: Vrij liggende trambaan heeft erg informeel karakter 
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Bevinding 2.11: Oversteek naar parkeergarage, waarschuwing busbaan geeft tekst tram 
 
 

 
 
Bevinding 2.12: Snelheid 30 km alleen op bord Eigen Terrein 
 

 

 
 
Bevinding 2.13: Verwijzing naar fietsenstalling zonder oversteekmogelijkheid 
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6.2 Universiteitscampus 

 

 
 
Bevinding 3.1: Bolognalaan, bus staat stil zonder melding voetgangers 
 
 

 
 
Bevinding 3.3: Bolognalaan, auto’s naderen met hoge snelheid (EA) 

 

 

 
 
Bevinding 3.4: Bolognalaan, voetgangerslicht blijft groen, fietslicht naar rood 
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Bevinding 3.5: Bolognalaan, fietsers hebben geen zicht op naderende bus/tram 

 

 

 
 

Bevinding 3.7: Padualaan, fietsoversteek direct na krappe bocht, bussen schuin van  

                      achteren, waarschuwingslicht is niet tijdig zichtbaar (EA)  

 

 

 
 
Bevinding 3.8: Padualaan, geregelde formele looproutes zijn indirect, ongewenst gebruik 

 

Pagina 94 van 105



 

www.goudappel.nl Verkeersveiligheidsaudit Uithoflijn 29 

 

 

6.3 De Weg tot de Wetenschap 

 
 
Bevinding 4.1: Fietsers hebben vanaf de fietsroute slecht zicht op waarschuwingslichten 

 

 

 
 
Bevinding 4.2: Kruispunt Wim Sonneveldlaan, fietskruising van hoofdrijbaan is niet  
                      geregeld met lichten 
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Bevinding 4.3: Kruispunt Platolaan, onverwacht deelconflict tussen fietsers van  
                       opvangfietspad en afslaande auto’s (EA) 

 

 

 
 
Bevinding 4.4: Kruispunt Platolaan, wachtrij tot op kruispunt achter halterende bus  

 

 

 
 
Bevinding 4.5: Kruispunt Galgenwaard is onoverzichtelijk met voorrang om de bocht.  

                      Fietsoversteek is beperkt complexer in combinatie met kruising van de  

                     trambaan (EA) 
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Bevinding 4.6: Halte Galgenwaard, waarschuwingslichten oversteek tram/busbaan zijn  

                       slecht zichtbaar bij rechtsaf lopen van/naar de halte  

 
 

6.4 Laan van Maarschalkerweerd 

 
 
Bevinding 5.1: Mytylweg, in beide richtingen ligt het tweede verkeerslicht na de bocht  
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Bevinding 5.2: Mytylweg, fietsers en voetgangers van/naar het doodlopend fietspad aan  

                      de westzijde, kruisen onbedoeld(?) de trambaan en de rijbaan  

 

 

 
 
Bevinding 5.3: Koningsweg is complex met slecht zicht bij fietsoversteek vanuit de  
                      binnenbocht, fietsers rijden hier in beide richtingen door rood licht (EA)   
 
 

 
 
Bevinding 5.5: Aan de noordzijde van het kruispunt ontbreekt een voetgangersroute 

 

 

Pagina 98 van 105



 

www.goudappel.nl Verkeersveiligheidsaudit Uithoflijn 33 

 

 

6.5 Stationsplein centrumzijde 

 
 

 
 

Bevinding 6.1: Buschauffeur moet bij wegrijden rekening houden met achteropkomend  

                      verkeer en tegemoetkomende tram, die daar net van rijstrook wisselt     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Bevinding 6.3: Automobilisten rijden de trambaan op vanaf de Vredenburgbaan 
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Bevinding 6.5: Onduidelijke bewegwijzering naar de Mediamarkt 
 
 

 
 
Bevinding 6.5: Geen doorgang vanaf de Mediamarkt 

 

 

6.6 Station Jaarbeurszijde 

 
 
Bevinding 7.1: Onduidelijke vormgeving van het kruispunt met een  
                      drukke ongeregelde kruising ten noorden van de geregelde tram/bus- 
                      kruising (EA) 
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Bevinding 7.2: Voetgangersoversteekplaats aan de spoorzijde ontbreekt (EA) 
 

 

 
 
Bevinding 7.3: Conflicten met taxi’s bij de oversteek 

 

 

 
 

Bevinding 7.5: Tram heeft hier nog geen halte, passage tram komt hier onverwacht  
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Bevinding 7.6: Wachtende bussen voor fietsroute blokkeren de trambaan trambestuurder  

                       heeft hier matig zicht 

 

 

 
 

Bevinding 7.8: Bij uitkomen van de Leidseveertunnel is maar een enkele rijstrook voor  

                      tram en bus (en andere ontheffinghouders) 
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In deze bijlage zijn de uitleg en definities bij de hazard-methodiek toegelicht op basis 

van het Hazard management Plan. Voor de koppeling met de VVA-systematiek is voor elk 

van de geconstateerde risico’s een inschatting gemaakt van het voorkomen van een 

incident (tabel 5) en de te verwachten ernst (tabel 6). 

 

“De EN50126 standaard [REF 1.] gaat ervan uit dat op systeemniveau zogeheten risk 

acceptance criteria gegeven zijn. Op grond hiervan is het mogelijk om safety eisen toe te 

wijzen aan systeemdelen, en de safety prestaties van deze systeemdelen te beoordelen 

op basis van de risk acceptance criteria. Een veelgebruikte methodiek in de spoorwereld 

hiervoor is: 

 

 

De onderstaande tabel geeft een explicitering van de frequentie van een risico. 

 

Bijlage 1  
 
Uitleg en definities 
hazards 
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De verklaring van bovenstaande termen uit de risico kwantificering matrix is: 

■ Ontoelaatbaar: Systeem acceptatie niet mogelijk, er moet een maatregel gevonden 

worden waarmee het risico een klasse beter wordt. 

■ Ongewenst: Systeemacceptatie is alleen mogelijk indien aangetoond kan worden dat 

het verder reduceren van dit risico tot grote inspanning leidt (moeilijk of niet 

inpasbaar, zeer duur, gaat ten koste van zeer veel rijtijd etc.). Dit kan middels een 

ALARP motivatie. 

■ Toelaatbaar: Systeemacceptatie is mogelijk, tenzij verdere risico reductie mogelijk is 

met een kleine inspanning. 

■ Verwaarloosbaar: Systeemacceptatie zonder meer mogelijk, geen verdere 

maatregelen nodig. 
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BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2019, 
NUMMER 155 
 
 
Datum 16 juli 2019 
Van College B&W 
Behandeld door J.H. Greeven 
Doorkiesnummer 030 - 28 68476  
E-mailadres j.greeven@utrecht.nl 
Kenmerk 6588456 
Beleidsveld Mobiliteit 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2019 nummer 155 van 
10 juli 2019 over Stilleggen proefbedrijf Uithoflijn. 
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd. 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van publicaties over het tijdelijk stilleggen van het Proefbedrijf Uithoflijn heeft u 
onderstaande vragen gesteld. In onze beantwoording zullen wij u de feiten en afwegingen schetsen die 
u meer inzicht geven in de afwegingen die de Stuurgroep Uithoflijn heeft gemaakt. Om u meer zicht te 
geven op de situatie ‘op straat’ geven we u graag ook ter plaatse toelichting. We zullen u na afloop van 
het reces uitnodigen om met leden van de Stuurgroep een fietstocht of misschien zelfs tramrit te 
maken en stil te staan bij de verschillende locaties die het betreft. 
 
Vraag 1 
Wanneer precies werd besloten dat het proefbedrijf moest worden stilgelegd? Was de 
schouw een zwaardere ingreep of onderdeel van het reguliere testproces? Graag ontvangen 
wij een kopie van het advies van de ILT en de beslissing van de RUD. 
Antwoord 1 
Maandagavond 1 juli 2019 is besloten om het proefbedrijf stil te leggen. Dat is gebeurd nadat RUD ons 
verzocht had het proefbedrijf tot nader order te staken. Een kopie van de mailwisseling met ILT en RUD 
is bijgevoegd, onderaan deze beantwoording. 
De schouw was geen onderdeel van het reguliere testproces. De provincie is sinds februari dit jaar 
wegbeheerder van het tracé Uithoflijn. Vanuit die nieuwe verantwoordelijkheid heeft de provincie een 
extern bureau de opdracht heeft gegeven tot een onderzoek naar de verkeersveiligheid. 
 
Vraag 2 
Zijn er concrete incidenten met andere verkeersdeelnemers geweest, waarbij de veiligheid in 
het geding was? 
Antwoord 2: 
Nee 
 
 
 
 

mailto:j.greeven@utrecht.nl


Vraag 3 
Op welk moment en op welke manier is uitvoering gegeven aan het besluit van de RUD? 
Antwoord 3: 
Vanaf dinsdagochtend 2 juli 2019 zijn er alleen ritten uitgevoerd op een afgeschermd deel van de 
trambaan, onder begeleiding van een testritleider en waar nodig verkeersregelaars.  
 
Vraag 4 
Hoeveel dagen lag het proefbedrijf (gedeeltelijk) stil? 
Antwoord 4: 
Tussen Koningsweg en P+R Science Park zijn 6 testdagen uit de planning gehaald. In die periode 
hebben er alleen technische testritten plaatsgevonden in een afgesloten omgeving. Dat wil zeggen dat 
er verkeersregelaars aanwezig waren voor aan- en afvoer van trams en een testritleider. Het baanvak 
waar de testritten plaatsvonden was verder geheel afgesloten voor overig verkeer. Dit overigens in 
overleg met de ILT. Na overleg met ILT op dinsdagmiddag 9 juli heeft het ILT de RUD geadviseerd om 
de beperkingen op te heffen. RUD heeft op woensdagochtend 10 juli toestemming gegeven om het 
proefbedrijf weer op te starten. Op donderdag 11 juli zijn we gestart met overbrengingsritten, zodat 
we maandag 15 juli weer verder kunnen met het testen van de beoogde dienstregelingen. 
 
Vraag 5 
Op welk(e) kruispunt(en) had het advies van de ILT betrekking? 
Antwoord 5: 
ILT adviseerde tot gedeeltelijke stillegging op basis van een eerste concept-rapport van Goudappel 
Coffeng. In dat concept-rapport werden enkele kruisingen aangeduid waar de verkeersveiligheid 
onvoldoende gegarandeerd zou zijn. Het betreft de volgende kruisingen die verband houden met het 
tramsysteem: 
• Heidelberglaan 
• Kruising ter hoogte van halte Padualaan 
• Tram/Bus station halte UCC (daar waar de bus invoegt op de trambaan) 
• Kruising Jaarbeurszijde vlak voor halte Jaarbeursplein 
Daarnaast heeft het rapport bemerkingen op nog een aantal andere kleinere punten langs het tracé.  
 
In het uiteindelijke advies van ILT aan RUD van 9 juli wordt ook geadviseerd om de kruising met de 
Hoofddijk nader aandacht te geven. Die kruising zou veel intensiever worden gebruikt, dan waarvoor 
de kruising ontworpen lijkt te zijn. Daarnaast adviseert ILT een voortdurende monitoring en periodieke 
evaluatie van de veiligheid op alle kruisingen. 
 
Vraag 6 
Waren er op dit/deze kruispunt(en) al veel signalen van bewoners over de verkeersveiligheid? 
En wat is er met deze signalen gedaan? 
Antwoord 6: 
Nee, behoudens de oversteken van de Heidelberglaan. Daarnaast hebben we wel signalen van 
bewoners gekregen over de kruisingen met de Weg tot de Wetenschap (Platolaan, Herculesplein). 
Over de oversteken op de Heidelberglaan is ook eerder door onze Uithofpartners aangegeven dat de 
verkeerslichten niet intuïtief werken voor de weggebruikers. Hiervoor werken we al aan een alternatieve 
regeling. Een aanpassing waarover enkele weken geleden besloten is die in de herfstvakantie uit te 
voeren.  
Bij de kruisingen met de Weg tot de Wetenschap nemen we een aantal maatregelen om de kruising te 
verbeteren. Het gaat hier vooral over kruisende fietsstromen en niet zozeer om de oversteek van de 
trambaan. 
De bevindingen in het concept-rapport waren nog niet getoetst aan de actuele stand. Bij gebrek aan dit 
inzicht welke maatregelen al in gang waren gezet, heeft ILT zich moeten baseren op een verouderde 
stand van zaken.  
 
 



Vraag 7 
Op welke delen van het traject kon het proefbedrijf niet plaatsvinden? 
Antwoord 7: 
Op de voor publiek toegankelijke delen van de trambaan, van Koningsweg tot en met P+R Science  
Park. 
 
Vraag 8 
Waarom moet de ILT hierom vragen? Wordt de duiding niet meteen met de ILT gedeeld? 
Antwoord 8: 
Ter voorbereiding op haar rol als beheerder heeft de Provincie Utrecht een verkeersveiligheid-audit 
aangevraagd. Deze schouw is daar een onderdeel van. In een gesprek tussen de provincie en ILT is het 
concept-rapport van de schouw ter sprake gekomen. Dit rapport zou definitief gemaakt worden na een 
workshop die gepland stond op 5 juli. ILT ontving het concept-rapport al eerder en had hierdoor geen 
context en toelichtende informatie. Hierdoor was het voor het ILT niet duidelijk dat al  deze punten 
reeds in beeld waren en/of reeds opgelost.  
 
Op 5 juli heeft de geplande workshop een definitief rapport van Goudappel Coffeng inclusief een 
reactienota van de provincie, gemeente en projectorganisatie opgeleverd. De safety board (van de 
provincie voor het tramsysteem) heeft vervolgens op maandag een advies aan ILT verstrekt op basis 
van deze definitieve documenten. ILT heeft dit advies dinsdag overgenomen. Bijgaand ontvangt u de 
betreffende stukken, zoals die door de provincie ook ter beschikking zijn gesteld aan Provinciale 
Staten. 
 
Vraag 9 
Heeft de ILT een advies opgesteld op basis van onvolledige informatie? 
Antwoord 9: 
Ja, zie ook antwoord 8. Het advies van ILT was gebaseerd op een eerste concept-rapport zonder 
nadere duiding, feedback van de wegbeheerders en actuele informatie. Hierdoor zijn de bevindingen in 
het concept-rapport anders gewogen dan in het definitieve rapport.  
 
Vraag 10 
Kan het college aangeven hoe de informatie-uitwisseling tussen ILT en projectorganisatie 
loopt in dit soort situaties? Graag een uitgebreide toelichting. 
Antwoord 10: 
De relatie tussen ILT en projectorganisatie verloopt via de beheerder (Provincie Utrecht) en heeft 
betrekking op de integrale safety case. Deze wordt door de projectorganisatie samengesteld in 
opdracht van de beheerder. De safety manager van de beheerder levert het dossier vervolgens op aan 
ILT.  
In dit geval is een document opgevraagd in een proces dat zich afspeelt tussen ILT en beheerder en 
waar de projectorganisatie niet op was aangehaakt.  
De reactienota op dat document is opgesteld door de projectorganisatie samen met medewerkers van 
gemeente en provincie. Met elkaar is onderbouwd dat er geen nieuwe bevindingen zijn geconstateerd. 
Afgesproken met de ILT is dat de rapportage en reactienota onderdeel zullen worden van de integrale 
safety case. 
Zie ook antwoord 8. 
 
Vraag 11 
Hoe kan het dat het stilleggen van het proefbedrijf geen gevolgen heeft voor de planning van 
ingebruikname? 
Antwoord 11: 
In het proefbedrijf worden vooral nog conditioneringsritten en testritten gereden, met name om de 
techniek van de assentellers en de wisselsturing te beproeven en verbeteren, zodat we de robuustheid 
van het tramsysteem op het vereiste niveau kunnen brengen. Het beperken van het proefbedrijf tot 
alleen besloten gedeelten van de trambaan had daardoor geen invloed op het kritieke pad van de 
planning. We hebben geschoven in de planning, maar de mijlpalen zijn niet beïnvloed.  



Inmiddels bent u ook geïnformeerd dat op advies van de Stuurgroep Gedeputeerde Staten  heeft 
besloten dat de ingebruikname op 29 juli 2019 niet haalbaar is, als gevolg van de technische 
beperkingen rondom met name de assentellers, waardoor de beschikbaarheid van het tramsysteem 
onvoldoende is om in bedrijf te gaan. Dat is niet beïnvloed door deze beperking. Ook zonder het 
tijdelijk stilleggen van het proefbedrijf was een ingebruikname op 29 juli niet mogelijk geweest. Voor 
de planning van de ingebruikname heeft deze kortdurende onderbreking geen gevolgen gehad.  
 
Vraag 12 
Zijn de problemen waardoor het proefbedrijf werd stilgelegd definitief opgelost? Zo ja, welke 
maatregelen zijn daarvoor getroffen? Zo nee, welke stappen worden dan genomen om de knelpunten 
wél op te lossen? 
Antwoord 12: 
De provincie heeft in samenwerking met de projectorganisatie en de gemeente alle bevindingen 
beoordeeld en vastgesteld dat er geen nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Alle bevindingen zijn 
voorzien van een reactie en indien van toepassing een toelichting van de voorgenomen maatregelen tot 
aanpassing op kortere, dan wel langere termijn.  
De verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel van provincie en gemeente. Wij maken continu werk 
van het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit is belangrijk in een dynamisch gebied waar 
met enige regelmaat veranderingen plaatsvinden in de ruimtelijke ordening. 
 
Vraag 13 
Kan het college per kruispunt aangeven welke knelpunten nog openstaan, waar maatregelen 
genomen zijn of waar nieuwe knelpunten aan het licht zijn gekomen? Graag per kruispunt 
een stand van zaken. 
Antwoord 13: 
Deze acties zijn terug te vinden in reactienota van de beheerder dat is toegevoegd aan het safety 
dossier. Deze is bijgevoegd. De stukken zijn geschreven door technische adviseurs en bestemd voor 
technische adviseurs en hebben daarmee geen bestuurlijk karakter.  
 
Vraag 14 
Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de gemeente en de provincie over de communicatie 
rond het proefbedrijf? 
Antwoord 14: 
De communicatie over het proefbedrijf wordt gevoerd door de gezamenlijke projectorganisatie 
Uithoflijn. De projectorganisatie valt onder aansturing van Stuurgroep, Directieraad en integraal MT 
Uithoflijn, zodat directe afstemming tussen provincie en gemeente gewaarborgd is. 
 
Vraag 15 
Op welke wijze is de wethouder geïnformeerd over de beslissing van de ILT? Wat heeft de wethouder 
gedaan met deze informatie? 
Antwoord 15:  
De audit van ILT is aangevraagd door de beheerder. Pas op het moment dat ILT het advies uitbracht 
aan RUD (1 juli 2019) vernam de projectorganisatie van het bestaan en de inhoud van het concept-
rapport. De planning van de beheerder was om de bevindingen van de schouw op 5 juli te bespreken 
en van duiding te voorzien tijdens een workshop met de overige wegbeheerders.  
 
Op 2 juli heeft de projectorganisatie de Stuurgroep en daarmee de wethouder geïnformeerd over de 
ontstane situatie. Op die datum vond ook een overleg met ILT plaats om het proces te bespreken om 
tot nadere duiding te komen. Op woensdag 3 juli geeft de projectorganisatie aan dat het concept-
rapport geen feiten naar boven brengt die niet reeds in beeld waren bij de projectorganisatie en waar 
in veel gevallen reeds actie op was ondernomen of gepland te ondernemen. Met ILT wordt een gesprek 
gepland op 9 juli om de bevindingen van de projectorganisatie en wegbeheerders inhoudelijk te 
bespreken.  



Vervolgens heeft de wethouder op 5 juli contact gehad met de gedeputeerde. Gegeven het geplande 
overleg tussen de projectorganisatie (onze gezamenlijke verantwoordelijkheid) en de wegbeheerder 
(provincie) is samen afgesproken dat overleg en de uitkomsten daarvan nog af te wachten, om daarna 
samen te kunnen communiceren. De afspraak is immers in het kader van samen sturen om raad en 
staten gelijktijdig te informeren. Wethouder en gedeputeerde hadden reeds opdracht gegeven om die 
communicatie al vast voor te bereiden. Na 9 juli zou duidelijk zijn of de beperkingen van langere duur 
zou zijn en daarmee mogelijk wel invloed zou krijgen op de planning. 
 
Tijdens het gesprek met het ILT op 9 juli publiceerde het AD een artikel over de gedeeltelijke 
stillegging. Raad en staten zijn vervolgens direct na afronding van het gesprek met het ILT 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken.  
 
Vraag 16 
Heeft de wethouder overwogen de raad direct te informeren? Zo ja, waarom heeft de wethouder dat 
niet direct gedaan? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 16: 
Ja, dit is overwogen, zie ook antwoord 15.  
De redenen die ten grondslag lagen aan de keuze voor communicatie na 9 juli waren de volgende:  
 

- Het besluit van ILT was gebaseerd op een concept-rapport zonder duiding of toelichting op de 
laatste stand van zaken.  

- De bevindingen waren niet nieuw. 
- Er een reële verwachting was dat procesafspraken met ILT zouden leiden tot spoedig opheffen 

van de beperkingen (wat ook is gebeurd). 
- De veiligheid was niet in het geding. 
- De stillegging had geen invloed op de planning. 
- De stilleging had geen invloed op het besluit over het in exploitatie gaan op 29 juli. 
 

Op basis van bovenstaande is besloten om te communiceren na het gesprek met ILT op dinsdag 9 juli, 
zodat raad en staten gelijk van goede duiding voorzien konden worden. Na dat overleg zou duidelijk 
zijn of de ILT de reactie van de projectorganisatie deelde en of er inderdaad geen gevolgen voor de 
planning zouden komen.  
 
Achteraf gezien was het beter geweest om de stuurgroep formeel en fysiek bij elkaar te roepen om zo 
een gezamenlijke afweging te maken en de voor- en nadelen in breder perspectief te wegen. Wij 
vinden het vervelend dat u het nieuws uit de krant heeft moeten vernemen en begrijpen uw wens om 
hierover direct geïnformeerd te worden. Wij zullen dit bij onze toekomstige afwegingen betrekken en 
sneller kiezen voor een korte tussenmemo, voorafgaand aan het verkrijgen van een volledig(er) beeld.  
 
Vraag 17 
Kan het college aangeven hoe het kan dat deze berichtgeving wel in de media is verschenen 
en niet aan de raad is toegezonden? 
Antwoord 17: 
Nee. De media zijn niet door ons geïnformeerd. 
 
 
 
 
 



Vraag 18 
Is het college bereid deze vragen voor dinsdag 16 juli a.s. te beantwoorden? 
Antwoord 18: 
Bij het binnenkomen van de schriftelijke vragen is ten onrechte aangenomen dat behandeling in het 
college van 16 juli tijdig genoeg was om tegemoet te komen aan uw verzoek. Dit betekent dat onze 
inspanningen ook daarop gericht zijn geweest. Dit blijkt bij nadere lezing niet juist te zijn geweest, 
waarvoor excuus.  
Wij hebben de beantwoording op 16 juli vastgesteld en na afstemming met de provincie verzonden.  
  



BIJLAGEN VRAAG 1:  
 
Mail van ILT met advies aan RUD (geanonimiseerd)  
 
 
 
  

Van: xxx ( ILT  )  
Verzonden: maandag 1 juli 2019 16:33 
Aan: yyy (RUD) 
CC: zzz (safety manager trambedrijf Provincie Utrecht), … 
Onderwerp: rapportage Goudappel Coffeng, advies om tot nader order het proefbedrijf te staken  
  
Beste yyy, 
Onlangs hebben wij het conceptrapport van Goudappel Coffeng ontvangen met hun analyse van 
de verkeersveiligheid van de Uithoflijn. Daarin zitten veel constateringen die samen een 
zorgwekkend beeld geven. 
  
Onze advies aan jou is om het proefbedrijf tot nader order te staken. De beheerder (of de safety 
board) moet aangeven wat er met de geconstateerde risico’s gebeurt, welke maatregelen 
genomen zijn en onderbouwen waarom het geheel in ieder geval acceptabel is om het 
proefbedrijf weer door te laten gaan. 
  
Ik heb van zzz begrepen dat a.s. donderdag een bijeenkomst is van de safety board om het 
rapport te bespreken. 
  
Je kan mij (of …) morgen natuurlijk even bellen voor een nadere toelichting. 
  
Met vriendelijke groet, 
xxx 
Senior Inspecteur 
........................................................................ 
Rail infra en materieel/ Marktvenster rail en luchtvaart 
Vergunningverlening 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Graadt van Roggenweg 500| 3531 AH | Utrecht 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
M … 
E … 
 



Mail van RUD aan safety manager trambedrijf Provincie (geanonimiseerd) 
 
 
  
  
 
  

Van: yyy (RUD) 
Verzonden: maandag 1 juli 2019 21:48 
Aan: zzz (safety manager trambedrijf Provincie Utrecht) 
CC: xxx (ILT); … 
Onderwerp: FW: rapportage Goudappel Coffeng, advies om tot nader order het proefbedrijf te 
staken  

Beste zzz, 

Het advies van ILenT naar aanleiding van het rapport van Goudappel heb je ook per 
mail ontvangen. Hierbij verzoek ik GS/ TBO het Proefbedrijf van de Uithoflijn tot nader 
order te staken. 

Ik heb op het moment een week vakantie. De twee vergunningen voor de indienstelling 
van de UIthoflijn zullen worden opgeschort. Mogelijk dat ik deze week nog terugkom om 
een en ander in een besluit te formaliseren. 

Zoals je hebt gelezen geeft ILenT in haar advies aan dat beheerder (of de safety board) 
moet aangeven wat er met de geconstateerde risico’s gebeurt, welke maatregelen 
genomen zijn en onderbouwen waarom het geheel in ieder geval acceptabel is om het 
proefbedrijf weer door te laten gaan. 

Graag een bevestiging dat het Proefbedrijf wordt gestaakt. 

Mvg yyy 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schriftelijke vragen Stilleggen proefbedrijf Uithoflijn 
Marijn de Pagter (VVD), Rick van der Zweth (PvdA), Sander van Waveren (CDA), Maarten van 
Heuven (Partij voor de Dieren), Ismail el Abassi (DENK), Tim Homan (Student & Starter), Tim 

Schipper (SP), Henk van Déun (PVV), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Susanne Schilderman (D66), 
Thijs Weistra (GL), Jan Wijmenga (CU) 

d.d. 9 juli 2019 
 
Op dinsdag 9 juli bleek dat de proefritten van de Uithoflijn enkele dagen zijn stilgelegd op last van de 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De veiligheid op 

enkele oversteekplaatsen zou in gevaar geweest zijn.  

 

Na de berichtgeving op de website van het AD/UN stuurde de wethouder Mobiliteit een memo met 

kenmerk 6583090. De raadsfracties vragen zich af waarom het college de raad hier niet direct over 

geïnformeerd heeft, zoals dat een week eerder wél met nieuwe informatie over het project werd 

gedaan. De raadsfracties hebben een aantal vragen die niet beantwoord zijn in het memo. 

1. Wanneer precies werd besloten dat het proefbedrijf moest worden stilgelegd? Was de schouw 

een zwaardere ingreep of onderdeel van het reguliere testproces? Graag ontvangen wij een 

kopie van het advies van de ILT en de beslissing van de RUD. 

2. Zijn er concrete incidenten met andere verkeersdeelnemers geweest, waarbij de veiligheid in 

het geding was? 

3. Op welk moment en op welke manier is uitvoering gegeven aan het besluit van de RUD?  

4. Hoeveel dagen lag het proefbedrijf (gedeeltelijk) stil? 

5. Op welk(e) kruispunt(en) had het advies van de ILT betrekking?  

6. Waren er op dit/deze kruispunt(en) al veel signalen van bewoners over de verkeersveiligheid? 

En wat is er met deze signalen gedaan?  

 



Het AD/UN schrijft, op basis van contact met de ILT, dat er op het gehele traject geen proefbedrijf kon 

plaatsvinden. In het memo stond echter dat er wel ritten konden plaatsvinden op het traject tussen 

Utrecht Centraal en de Koningsweg. Graag ontvangen we hierover uitsluitsel. 

7. Op welke delen van het traject kon het proefbedrijf niet plaatsvinden?  

In het memo staat: “ILT heeft de bevindingen van de schouw ontvangen zonder eerst een nadere 

duiding te vragen van de projectorganisatie”. 

8. Waarom moet de ILT hierom vragen? Wordt de duiding niet meteen met de ILT gedeeld?  

9. Heeft de ILT een advies opgesteld op basis van onvolledige informatie?  

10. Kan het college aangeven hoe de informatie-uitwisseling tussen ILT en projectorganisatie 

loopt in dit soort situaties? Graag een uitgebreide toelichting.  

 

Verder staat in het memo dat dit alles “overigens geen invloed op de planning” heeft.  

11. Hoe kan het dat het stilleggen van het proefbedrijf geen gevolgen heeft voor de planning van 

ingebruikname? 

12. Zijn de problemen waardoor het proefbedrijf werd stilgelegd definitief opgelost? Zo ja, welke 

maatregelen zijn daarvoor getroffen? Zo nee, welke stappen worden dan genomen om de 

knelpunten wél op te lossen?  

13. Kan het college per kruispunt aangeven welke knelpunten nog openstaan, waar maatregelen 

genomen zijn of waar nieuwe knelpunten aan het licht zijn gekomen? Graag per kruispunt een 

stand van zaken.  

 

Informatievoorziening 
In het memo schrijft de wethouder Mobiliteit dat de raad “tussentijds” wordt geïnformeerd, “aangezien 

er (…) minder trams reden en er hierover berichten in de media verschijnen”. De fracties vragen zich 

af waarom de wethouder de raad niet direct na het advies van de ILT over het stilleggen heeft 

geïnformeerd.  

14. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de gemeente en de provincie over de communicatie 

rond het proefbedrijf? 

15. Op welke wijze is de wethouder geïnformeerd over de beslissing van de ILT? Wat heeft de 

wethouder gedaan met deze informatie? 

16. Heeft de wethouder overwogen de raad direct te informeren? Zo ja, waarom heeft de 

wethouder dat niet direct gedaan? Zo nee, waarom niet? 

17. Kan het college aangeven hoe het kan dat deze berichtgeving wel in de media is verschenen 

en niet aan de raad is toegezonden? 

18. Is het college bereid deze vragen voor dinsdag 16 juli a.s. te beantwoorden? 
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