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Voortgang frequentieverhoging

Martijn Donders



Frequentieverhoging tram 22

Frequentie Aantoning Exploitatie

Iedere 6 minuten 10 pupr Nov. 2019 Dec. 2019

Iedere 5 minuten 12 pupr Maart 2020 Maart 2020

Iedere 5 minuten + 

spits
12+2 pupr Juni 2020 Oktober 2020

Iedere 3’45’’ minuten 16 pupr Oktober 2020 N.t.b.4



Effecten Corona

• Relatief beperkt op de Uithoflijn

• Levering materialen uit het buitenland

• Effect werkzaamheden SUNIJ lijn
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Vragen over frequentie?
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Afronden werkzaamheden

Martijn Donders



Afronden restpunten infra

• Momenteel is ca. 90% gereed, veel kleine projectjes

• De bekende onderdelen:

− combideklaag vervangen

− IRV’s vervangen

− EMC / trafostation

− 75 meter trams 

− upgrade URTS
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Combideklaag Utrecht Science Park

• Momenteel regelmatig herstel uitgevoerd

• Aanbesteding loopt; voorlopige  gunning bouwteamfase gepland 
op 17 juli 2020

• Proefvak nieuwe

oplossing eind 2020

• Voorgenomen

definitieve vervanging 

bouwvak 2021

(overdragen restpunt

trambedrijf)
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Isolerende Rijdraad Verbinders

• Eerste acht stuks vervangen, duurtest (praktijk) werkt

• Definitieve vervanging (overige 140 stuks)

in augustus 2020
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EMC en aanpassing onderstation 

• Validatie EMC meetnacht 2-3 juli

• GO/NO-GO aanpassing 

onderstation Sorbonnelaan

• Aanbesteding start nog in juli 2020

• Verbouwing onderstation 

Sorbonnelaan zomer 2021 

(overdragen restpunt aan 

trambedrijf)
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Werk voor 75-meter trams

(CAF33 + CAF41)
Civiel technische aanpassingen:

- halte Utrecht Centraal Centrumzijde 
- halte P+R Utrecht Science Park

Kleinere aanpassingen:

- spiegels e.d. op alle haltes

- verkeersregelinstallatie op P+R

URTS-aanpassingen:

- verplaatsen twee seinen

- verplaatsen drie Vecom lussen

12



Spoorbeveiliging URTS 

(Bombardier) 
• Upgrade software versie 24 naar versie 27 vanaf juli 2020.

• Uitwisseling hardware - assentellers, t.b.v. beschikbaarheid

• Ondersteuning nodig t.b.v. 

proces ombouw

75 meter trams
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Vragen over restwerk?
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Rijtijd tram 22

Fred van der Blij



Gemeten rijtijd
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• meting begin maart 2020

• met aanpassing van 18’45” naar 18 minuten

• maar niet de beoogde 17 minuten

• vooral langer in Utrecht Science Park

• veroorzaakt door o.a. drukkere Heidelberglaan, langere 

halteertijd en Prinses Máxima Centrum

• reizigers merken weinig van langere rijtijd, omdat 80% 

tussen Utrecht Centraal en Padualaan / Heidelberglaan 

reist (met een gemiddelde rijtijd van 10 tot 12 minuten)

• in alle gevallen is de rijtijd korter dan met de bus



Gevolgen rijtijd 18 minuten 

• minuut langere rijtijd heeft gevolg voor dienstregeling 

en exploitatie: méér materieel nodig

• Stuurgroep Uithoflijn heeft gevraagd om alle 

mogelijke maatregelen nader in beeld te brengen, 

alvorens te besluiten

over een bijdrage aan

meer materieel
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Theoretisch mogelijke aanpassingen
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Civieltechnische aanpassingen:

• extra ongelijkvloerse kruisingen aanleggen

• verleggen van kruispunten (b.v. toegang Prinses 
Máxima Centrum)

• door plaatsen van hekken en geluidschermen 
verhogen van baanvaksnelheid

Operationele aanpassingen:

• reduceren aantal bussen op Heidelberglaan

• sneller in- en uitrijden lage perrons

• kortere halteertijden op rustige haltes



Vragen over rijtijd?
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Resultaten exploitatie Tram 22 

1ste helft 2020

Fred van der Blij



Tram 22
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OV – Klantenbarometer
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• Volwaardige steekproef door Goudappel Coffeng in Q1-2020

• Tram 22 krijgt gemiddeld een rapportcijfer 8,1

• Landelijk gemiddelde 2019 is 7,8 en Sneltram Utrecht-

Nieuwegein/IJsselstein kreeg een 7,7

• Verbeterpunten Uithoflijn: 

− aantal vertrekmogelijkheden

− informatie bij vertragingen

− kans op een zitplaats



Toegankelijkheid
• Lage perrons, bindegeleidelijnen met attentietegels bij 

kaartverkoopautomaat, voorste deur en intercom

• Spleetbreedte tussen tram en halte kleiner dan 50 mm: Uithoflijn 
voldoet aan het programma van eisen

• Toegankelijk voor meeste reizigers

• In overleg met ROCOV en U-OV wordt loopplank toegevoegd, 
nodig voor perrons in krappe bogen van SUNIJ-lijn

• Voor sommige typen rolstoel noodzakelijk/wenselijk
• plank in bestuurderscabine

• te gebruiken bij de eerste deur

• gebruik 1-10%

• inzet door rolstoelknop bij deur

• 2 à 3 minuten gebruik
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Vragen over exploitatie?
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Op weg naar décharge project

Martijn Donders



Décharge-voorwaarden
1. Goedgekeurd verificatie en validatierapport

2. Minimaal 95% van de technische issues afgerond

3. Einddossier gereed (incl. accountantsverklaring)

4. Een geactualiseerde Integrale Safetycase UHL

5. Alle restpunten uit het Omgevingsplan zijn afgerond

6. Overeenkomsten met stakeholders zijn gereed

7. Overdracht projectarchief naar de beheerder gereed
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Audit 2020
Extern bureau heeft audit op het dechargeproces 
uitgevoerd in Q2

Conclusie: er is een voldoende consistente en 
complete procesomschrijving is en de 
dechargevoorwaarden zijn compleet en 
voldoende gedetailleerd beschreven. 

Aanbeveling: 

➢ opnemen van (tussentijdse) mijlpalen in de 
stuurplanning. In de eerstvolgende 
stuurplanning wordt dit zichtbaar gemaakt.
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Vervolg en planning

• Op dit moment procesevaluatie Berenschot, 
resultaten Q3 beschikbaar, integraal onderdeel 
einddossier Uithoflijn

• Als aan alle voorwaarden is voldaan volgt 
décharge van de  projectorganisatie door de 
Stuurgroep

• Streven is beëindiging bestuursovereenkomst 
gelijktijdig met het moment van décharge van de 
projectorganisatie of kort daarna (Q4)

• Daarmee krijgt ook de Stuurgroep décharge van 
GS en B&W (eind 2020)

• In oktober de laatste informatiebijeenkomst voor 
Staten en Raad
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Stand financiën

Prognose projectresultaat Q1:

• WTVS: € 8,6 mln

• materieel: € 10,2 mln

De Q2 rapportage (d.d. 30-06-2020) is in de maak:

• effecten corona crisis

• effecten maatregelen langere rijtijd

projectresultaat zal dalen;

maar blijft naar verwachting

binnen budget
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Vragen over décharge of 

financiën?
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