
U(W)LINK VANUIT DE REGIO MET DE BELANGRIJKSTE BESTEMMINGEN IN DE STAD

Kwaliteitsimpuls 
voor Utrechts OV



DE OV-KWALITEIT STAAT ONDER DRUK

De U-OV concessie is halverwege. Tijd om de balans op te 
maken en te kijken of het huidige aanbod nog aansluit bij 
de behoefte en ontwikkeling in de regio. De afgelopen 
jaren is het aantal reizigers en reizigerskilometers gestaag 
gegroeid. We zien dat het OV tegen capaciteitsgrenzen 
aanloopt; bussen puilen uit, mede door de grote stroom 
studenten. En ondanks vele investeringen in doorstro-
mingsmaatregelen, ondervinden de bussen dagelijks 
hinder van de drukte op de wegen in en naar de stad. 
Daardoor is de totale reistijd, comfort en herkenbaarheid 
van het OV niet voldoende concurrerend met de auto.  
Een verbetering van de kwaliteitsbeleving van het OV is 
nodig, om huidige OV-reizigers te behouden en om automo-
bilisten te verleiden de overstap naar OV te maken. 

INSPELEN OP RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

De vraag naar mobiliteit zal alleen nog verder toenemen in 
tijden van economische groei. Tel daarbij op dat Leidsche 
Rijn zijn voltooiing nadert, de Merwedekanaalzone volop 
in ontwikkeling is en de Uithof en Rijnsweerd een transfor-
matie ondergaan. Daarbij focust de stad meer en meer op 
het weren van auto’s en profileren van voetgangers, 
fietsers en OV. Het ontwikkelen van toekomstvast stedelijk 
en regionaal openbaar vervoer is dan ook een must om de 
stad en de regio bereikbaar te houden. 

LOGISCHE VERVOLGSTAPPEN ZETTEN IN HET OV-NETWERK

We ontkomen er dus niet aan om binnen de lopende U-OV 
concessie te blijven bewegen om ontwikkelingen in goede 
banen te leiden. Anders stagneert de groei van het OV en 
staat de stad straks letterlijk stil. Mede door de nieuwe, 
grotere bussen die in 2020 instromen en de introductie 
van de Uithoflijn, is dit hét moment om het OV in en 
rondom de stad een impuls te geven. Door de herkenbaar-
heid van het OV te vergroten en de kwaliteit van het OV te 
verbeteren wordt het OV voor meer mensen een alterna-
tief voor de auto. Dit leidt tot reizigersgroei, een hogere 
kosten dekkingsgraad van het OV en een betere bereik-
baarheid. Er ontstaat een positieve spiraal waarop in de 
volgende concessieperiode kan worden voortgebouwd en 
dat bijdraagt aan het waarmaken van de OV-doelstellingen 
in het provinciale Mobiliteitsprogramma 2019-2023: meer 
tevreden reizigers en een hogere kostendekkingsgraad. 

Hierbij zetten wij in op twee sporen. Het eerste spoor is 
het hart van de kwaliteitsimpuls: het creëren van een 
herkenbaar en kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk onder 
de naam U-link. Dit spoor wordt ondersteund door een 
tweede spoor, waarin wordt ingezet op het verbeteren van 
reisinformatie, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, zodat 
(ook minder ervaren) reizigers zorgeloos kunnen reizen.

Utrecht staat voor een grote opgave 
Tussen 2019 en 2023 komen er alleen in de gemeente Utrecht 
al bijna 20.000 woningen bij. Daarnaast zien we nu al een  
toenemende druk op het (regionale) wegennet. De filedruk op 
de wegen rondom Utrecht neemt verder toe en het aanleggen 
van meer rijstroken op de snelwegen is geen oplossing voor de 
doorstroming naar de belangrijkste bestemmingen in de stad. 
Het openbaar vervoer is een onmisbaar onderdeel om de  
groeiende stad en regio bereikbaar te houden. 

ACHTERGROND

KWALITEITSIMPULS PAST BIJ GEZAMENLIJKE 

ONTWIKKELROL IN DE U-OV CONCESSIE 

De twee concessies in de provincie Utrecht, Tram en Bus Regio Utrecht (U-OV) 
en Streekvervoer Provincie Utrecht (Syntus), hebben elk een eigen bestek, 
waarbij de rolverdeling tussen provincie en vervoerder anders is vastgelegd. 

Zo is Syntus geheel opbrengstverantwoordelijk en heeft zelf de ontwikkeltaak, 
terwijl het bij U-OV gaat om met de provincie gedeelde verantwoordelijkheden. 
Het bijgevoegde plan past bij de rolverdeling in de U-OV concessie. Hoewel de 
focus nu ligt op de U-OV concessie, wordt actief gekeken naar win-win met de 
Syntus concessie op gedeelde routes. Bovendien worden ervaringen in de U-OV 
concessie benut voor de voorbereiding van de nieuwe concessie(s), waarbij de 
mogelijkheid bestaat voor de verdere opschaling van de kwaliteitsimpuls naar 
Amersfoort en belangrijke regio-verbindingen. 
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SOESTMet een nieuw netwerk aan herkenbare, hoogwaardige 
OV-lijnen (HOV-lijnen) maken we het OV een belangrijker 
onderdeel van de totale mobiliteit in de regio. Dit 
netwerk aan HOV-lijnen gaat werken als een ‘metronet’: 
herkenbaar, comfortabel, frequent en betrouwbaar.  
Dit doen we onder de naam U-link.

Het U-link-netwerk zorgt voor betere verbindingen van 
buiten en de randen van de stad naar de belangrijkste 
bestemmingen in de stad en maakt effectiever gebruik 
van bestaande infrastructuur. Een netwerk dat meer 
kwaliteit biedt aan bestaande reizigers en écht een 
alternatief is voor de auto om de stad in te komen. Hierbij 
richten we ons met name op Utrecht Science Park en het 
centrumgebied van Utrecht. 

In de eerste pijler zetten we in op het herdefiniëren van 
het lijnennet. De ruggengraat van het nieuwe netwerk 
wordt (naast de tram) gevormd door zes herkenbare en 
hoogwaardige buslijnen onder de naam U-link. 
De U-link bussen krijgen een herkenbare uitstraling, 
voortbouwend op de bestaande U-OV-huisstijl. Elke 
U-link-verbinding krijgt een eigen, herkenbare kleur, die 
terugkomt op de bussen, op de bestemmingsdisplays, en 
in reisinformatie (lijnnetkaarten, etcetera). Zo hoeft de 
reiziger straks alleen nog maar te onthouden dat hij de 
rode of de blauwe lijn hoeft te nemen. De bussen op deze 
lijnen worden bovendien gemoderniseerd en voelen weer 
als nieuw aan. 

Het uitvoeren van U-link met aparte bussen leidt tot een 
minder efficiënte inzet van voertuigen en personeel. Daar 
staat tegenover dat deze bussen op een enkele lijn rijden 
en de betrouwbaarheid toeneemt: vertragingen werken 
minder door op andere plekken en zijn makkelijker in te 
perken. Het invoeren van U-link zorgt voor meerkosten in 
de exploitatie, maar biedt meer kwaliteit voor de reiziger. 

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE U-LINK-LIJNEN

• Herkenbare bussen 
• Hoge frequenties, ‘gedachteloos’ reizen
•  Snel en vaak van buiten de stad naar de belangrijkste 

bestemmingen in de stad
• Naadloze aansluiting op treinstations en P+R terreinen

NADERE UITWERKING IN VERVOERPLAN 2020

De kwaliteitsimpuls omvat het uitwerken en implemen-
teren van het concept U-link in de concessie, inclusief de 
introductie van de U-link-bussen op de zes verbindingen. 
De precieze lijnvoering en dienstregeling van de U-link- 
lijnen wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in het  
reguliere vervoerplanproces voor 2020. Dit wordt, na  
een consultatieronde, in september 2019 vastgesteld. 

U(w) link vanuit de regio met de 
belangrijkste bestemmingen in de stad 

 Klanten denken niet in ritten, 
maar in reizen van deur tot deur. 
Daarom sluiten wij vanuit de hele 
regio alle andere modaliteiten uit 
de keten (P+R, fiets, trein, tram en 
overige bus) naadloos aan. 

Herkenbaar OV-netwerk met lijnkleuren 
op de zes belangrijke routes



Reizigers willen zekerheid over hun reis hebben.  
Dit geldt zeker voor reizigers die ook met de auto  
kunnen reizen en vaak minder ervaring hebben met  
het reizen per OV.

Tegelijk is het aanbieden van een betrouwbare, voorspelbare 
reis een flinke uitdaging in de regio Utrecht: het is een 
complexe omgeving, met behoorlijke congestie, waar de 
situatie van dag tot dag verandert. Daarom wordt met dit 
spoor ingezet op het verbeteren van reisinformatie, 
betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, zodat reizigers 
zorgeloos kunnen reizen. 

Dit gebeurt door een aantal maatregelen, zowel voor als 
achter de schermen. Door vervoerondersteuners en extra 
bussen stand-by te laten staan op strategische plekken in 
de concessie, ontstaan er mogelijkheden om afwijkingen 
gedurende dag snel op te vangen. Ook biedt dit mogelijk-
heden om piekdrukte op te vangen op een manier zoals 
dat momenteel op buslijn 12 gebeurt.

De huidige verkeersleiding ondergaat een metamorfose 
en wordt reisregie. Het profiel van een reisregisseur is 
wezenlijk anders dan die van de verkeersleider. Op de 
reisregie is veel informatie beschikbaar en zijn er meer 
mogelijkheden om reizigers en chauffeurs actief te 
informeren over wat er aan de hand is, en waar nodig bij te 
sturen. Er wordt actief gehandeld op basis van regelscenario’s 
om snel in te spelen op wat er buiten op straat aan de 
hand is. Reisregisseurs sturen vervoerondersteuners aan 
om problemen snel op te lossen en verdere vertragingen 
te voorkomen. En er komt een extra reisregisseur die  
gespecialiseerd is in klantcommunicatie, die ervoor zorgt 
dat goede informatie voor de reiziger er nooit bij in schiet.

Het informeren van reizigers door reisregisseurs en het 
gebruik van realtime data komt optimaal tot uiting in de 
Turnn app met reisbegeleiding. Deze app waarschuwt 
bijvoorbeeld de reiziger als het tijd wordt om van huis te 
vertrekken, of onderweg wanneer hij bijna bij de zijn 
bestemming is. Ook kan de reisbegeleiding de reiziger 
informeren als er beter een andere optie gekozen kan  

worden in verband met drukte op de weg. Reisinformatie 
wordt persoonlijker en zorgt dat de reiziger altijd zeker is 
hoe zijn reis gaat verlopen.

LINK MET SMART MOBILITY

De komende periode wordt onderzocht of dit spoor nog 
een verdere boost kan krijgen door de inzet van innovaties 
in het kader van het programma Smart Mobility. Denk aan 
de introductie van nieuwe technieken en ICT in grofweg 
100 bussen op de herkenbare lijnen. Hierdoor ontstaan 
nieuwe mogelijkheden voor actuele bijsturing op capaciteit 
en betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid 
voor reizigers worden hiermee verder verbeterd.  
Besluitvorming hierover vindt plaats als onderdeel van  
het uitvoeringsprogramma Smart Mobility. 

HERDEFINIËRING VAN OUTPUT-NORMEN

In sommige gevallen zal er een herdefiniëring van de 
outputnormen nodig zijn om de reisregie optimaal te laten 
opereren. De huidige normen leiden niet altijd tot een 
optimale beslissing voor reizigers. Zo kan het logischer zijn 
om van een vertraagde bus waar de achterligger al in het 
vizier is een deel van een rit te laten vervallen en verderop 
de vertraagde bus op tijd in te laten stromen, zodat 
reizigers later op de route een bus hebben die op tijd en 
minder vol is. Zo kunnen deze reizigers bijvoorbeeld 
alsnog een aansluiting halen. Het voorkomen van rituitval 
is in deze situatie niet de meest optimale manier van 
sturen. Waar nodig worden outputnormen daarom 
bijgesteld. 

STAPSGEWIJZE IMPLEMENTATIE

Het plan bouwt voort op het recente besluit van de provincie 
Utrecht over de instroom van 125 nieuwe bussen in de 
U-OV concessie. Deze (grotere) bussen stromen geleidelijk 
in van eind 2019 tot zomer 2020. De implementatie van 
de kwaliteitsimpuls wordt hierop afgestemd en van 
december 2019 tot de start van de zomerdienstregeling 
vinden stapsgewijs verbeteringen plaats voor reizigers. 
Deze fasering geeft de gelegenheid om de wijzigingen 
zorgvuldig uit te voeren en reizigers de tijd om te wennen 
aan de verbeteringen. 

Verbeteren van reisinformatie, 
betrouwbaarheid en voorspelbaarheid 

Samenwerking sleutel tot succes 
Dit kunnen we alleen als iedereen er voor gaat. 
Iedere versnelling op deze corridors, leidt tot extra 
reizigersgroei en beïnvloeding van het OV gebruik  
in de modal split. Soms is met zeer beperkte  
maatregelen veel succes te halen. Hetzelfde geldt 
voor halte- en ketenvoorzieningen op de  
belangrijkste overstappunten. Door nu een helder 
netwerk met U-link neer te leggen, is voor iedereen 
duidelijk waar investeringen in infrastructuur ten  
behoeve van OV het meest wenselijk zijn. 




