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Onderwerp Statenbrief: Actuele ontwikkelingen proefbedrijf Werkend Tramvervoerssysteem Uithoflijn 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In onze brief van 6 maart jl. hebben we u laten weten dat het proefbedrijf van de Uithoflijn eind februari gestart is. 
De voortgang van het proefbedrijf komt uiteraard ook aan de orde in een volgende voortgangsrapportage, maar 
daarop vooruitlopend informeren we u in deze brief over de eerste resultaten 
 
Essentie / samenvatting: 
De afgelopen weken hebben we tijdens het proefbedrijf veel ervaringen opgedaan. Eind vorige week zijn alle 
scenariotesten één keer uitgevoerd. Bij de meeste testen ging alles in één keer goed, een paar moeten we 
binnenkort nog een keer doen. De opleidingsritten van de trambestuurders verlopen volgens planning. 
Tegelijkertijd zien we ook een viertal technische issues naar voren komen, die een risico vormen voor de start van 
de robuustheidsproeven en daarmee ook bepalend kunnen zijn voor de start van de exploitatie. De integrale 
hoofdlijnenplanning (met een zekerheid van 95%) gaat nog steeds uit van ingebruikname tram 22 in december 
2019.  
 
Proefbedrijf 
Tijdens het proefbedrijf van de Uithoflijn rijden de trams overdag in de openbare ruimte en beproeven de 
beheerder en de vervoerder hun processen door diverse scenario’s te oefenen. Met het proefbedrijf wordt 
aangetoond dat er sprake is van een werkend tramvervoerssysteem. Dit is ook de fase waarin vastgesteld gaat 
worden met welke dienstregeling in de beginperiode gestart kan worden. Onderdeel van het proefbedrijf zijn de 
opleidingsritten voor trambestuurders en het opdoen van praktijkervaring voor diverse betrokken partijen, ook 
tijdens de verschillende scenario’s. Tenslotte wordt de dienstregeling beproefd, maar nog zonder passagiers. Dit 
zijn de zogenaamde robuustheidsproeven, die vanaf medio mei op de planning staan. De robuustheidsproeven 
zijn bepalend voor het vast kunnen stellen van de dienstregeling voor tram 22 (zoals de Uithoflijn straks gaat 
heten).  
 
De afgelopen weken hebben we veel ervaringen opgedaan. Eind vorige week zijn alle scenariotesten één keer 
uitgevoerd. Bij de meeste testen ging alles in één keer goed, een paar moeten we binnenkort nog een keer doen. 
De opleidingsritten van de trambestuurders verlopen volgens planning. Tegelijkertijd zien we ook een viertal 
technische issues naar voren komen, die een risico vormen voor de start van de robuustheidsproeven en 
daarmee ook bepalend kunnen zijn voor de start van de exploitatie. De eerste twee hebben wij u eerder gemeld 
en hebben te maken met het sectioneringssysteem in Utrecht Science Park. Dit systeem moet de magnetische 
velden rond de tram zo laag mogelijk houden om te voorkomen dat extreem gevoelige apparatuur in Utrecht 
Science Park beïnvloed wordt. De laatste twee issues hebben betrekking op het beveiligingssysteem. Het gaat 
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1. Vervanging isolerende rijdraadverbinders 
2. Zwerfstromen  
3. Tramsignalering (assentellers) en de AHOB (slagbomen) bij kruising Koningsweg 
4. Automatisch inleggen van rijwegen voor de aansturing van wissels 
 
Ad 1. Vervanging isolerende rijdraadverbinders  
Zoals gemeld in de vierde kwartaalrapportage van 2018, hebben we besloten de isolerende rijdraadverbinders 
(IRV’s) in Utrecht Science Park te vervangen door een nieuw type IRV. Hiermee wordt het risico op kantelen en 
de aanraking met de pantograaf (de stroomafnemer bovenop een tram) geminimaliseerd. De planning is dat alle 
IRV’s eind augustus/begin september 2019 vervangen zijn. Tot die tijd is er  een zeer klein risico dat gekantelde 
IRV’s de voortgang van het proefbedrijf belemmeren en tijdens de exploitatie de dienstregeling verstoren. Mocht 
het risico toch optreden, dan komt de dienstregeling stil te liggen zodat moet worden teruggevallen op vervoer per 
bus. Pas nadat de IRV’s zijn recht gehangen kan de dienstregeling weer worden hervat, normaal gesproken kan 
dat diezelfde dag weer. 
 
Ad 2. Zwerfstromen  
In onze brief van 6 maart jl. informeerden we u eerder over de zwerfstromen (elektrische stromen die een andere 
weg nemen dan de gewenste stroomkring via het tramsysteem) die we als onderdeel van EMC-metingen hebben 
gemeten in het Science Park. Hoewel alle partijen het er over eens zijn dat het sectioneringssysteem in Utrecht 
Science Park werkt zoals bedoeld, zijn de door de zwerfstromen veroorzaakte magneetvelden nog steeds hoger 
dan afgesproken met onze partners in Utrecht Science Park. De projectorganisatie zoekt samen met aannemer 
BAM verder naar de oorzaken van de zwerfstromen en mogelijke beheersmaatregelen. De projectorganisatie blijft 
hierover frequent contact houden met de technisch specialisten van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. 
Als dit issue niet tijdig is opgelost dan bestaat er een risico dat we niet volledig in exploitatie kunnen (omdat we 
dan bijvoorbeeld langzamer moeten rijden of met minder trams) of dat aanpassing van de stuurplanning 
noodzakelijk wordt.  
 
Ad 3. Tramsignalering (assentellers) en de AHOB (slagbomen) 
Tramsignalering vormt een belangrijk onderdeel van het beveiligingssysteem. Assentellers spelen daarin een 
belangrijke rol: deze computergestuurde sensoren geven aan de verkeersregelinstallaties en de verkeersleiding 
door waar er trams zich bevinden. Tijdens het proefbedrijf is gebleken dat met name de assentellers veelvuldig in 
storing raken. Een deel van de assentellers is verantwoordelijk voor de aansturing van de AHOB (slagbomen) bij 
de Koningsweg, waardoor bij een storing van deze assenteller de AHOB ook verstoord raakt en de slagbomen 
naar beneden gaan. De oorzaak van de storingen is divers. Gebleken is dat bij heftige regenval de waterafvoer 
van de trambaan het water niet snel genoeg verwerken en de elektronica van de assentellers verstoord raakt. 
Daarom is de afwatering recent aangepast. De komende week wordt getest of dit afdoende is. Ook varieert het 
functioneren van de assentellers bij verschillende temperaturen. We hebben daarom recent nieuwe software 
geïnstalleerd, maar we hebben nog niet kunnen testen of dit het probleem heeft verholpen. Dat doen we 
binnenkort Daarnaast moeten alle partijen de (software)apparatuur van het beveiligingssysteem op de juiste 
manier leren gebruiken. 
 
Ad 4. Automatisch inleggen van rijwegen voor de aansturing van wissels 
Tramwissels horen automatisch goed te staan, dat heet het automatisch inleggen van rijwegen. Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van twee technische systemen: het KAR-systeem en (als back-up) het VECOM-systeem. 
Gebleken is dat beide systemen niet goed functioneren. De rijwegen worden nu handmatig via de computer 
ingelegd door de verkeersleiding, dit kan zo lang het aantal trambewegingen beperkt is (wat nu nog het geval is). 
Bij de robuustheidsproeven is het handmatig inleggen van rijwegen door de verkeersleiding niet meer te doen –
want dan neemt aantal trambewegingen aanzienlijk toe. Daarmee vormt dit issue een risico voor de start van de 
robuustheidsproeven. Op dit moment lijkt een oplossing voor het VECOM-systeem binnen handbereik, dat wil 
zeggen voor aanvang van de robuustheidsproeven. We weten pas zeker dat het systeem werkt nadat het getest 
is. Dit staat deze week op de planning. De oplossing voor het KAR-systeem wordt in september dit jaar verwacht. 
Vanaf dan beschikken we over het gewenste systeem met een back-up.  
 
Planning en vervolg 
Conform de brief van 6 maart 2019 gaat de integrale hoofdlijnenplanning (met een zekerheid van 95%) nog 
steeds uit van ingebruikname tram 22 in december 2019. Zoals u weet werken we met een stuurplanning die 
uitgaat van een eerdere ingebruikname (eind juli). Uiteraard informeren we u bij de volgende 
voortgangsrapportage, of zoveel eerder als nodig, over de laatste stand van zaken. 
 
De eerstvolgende kwartaalrapportage over Q1 2019 kunt u eind mei verwachten. In de bijbehorende brief 
informeren wij u ook over de actualiteiten in april en mei. Begin juni volgt een informatiebijeenkomst over de 
kwartaalrapportage en actualiteiten met Raad en Staten. Tijdens die bijeenkomst kunnen we u ook meer in detail 
laten zien wat de technische issues behelzen c.q. wat de oplossingsrichtingen zijn. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 



 
  

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


