
De Uithoflijn en het verdwijnen van buslijn 12

Problemen
Na lang wachten komt hij uiteindelijk: de Uithoflijn zal (hopelijk) zo snel mogelijk gaan rijden. Zoals u 
weet was deze lijn bedoeld om het vervoer van Utrecht Centraal naar het Utrecht Science Park te 
ontlichten. Deze tramlijn zal buslijn 12, die deze route nu bedient, vervangen. Doordat deze 
capaciteit verloren gaat, zal alleen het laten rijden van de Uithoflijn de capaciteitsproblemen niet 
oplossen. Al deze ontwikkelingen leiden bij ons tot twee probleempunten:

1. Doordat buslijn 12 wegvalt, zullen de capaciteitsproblemen tussen Utrecht Centraal en het 
USP niet, of maar in zeer beperkte mate, opgelost worden.

2. Doordat buslijn 12 wegvalt, en de Uithoflijn deze halte niet aandoet, zal het 
studentencomplex van de Ina Boudier-Bakkerlaan (IBB), waar ongeveer 1.300 studenten 
wonen, een andere route met het OV moeten zoeken.

Oplossingen
Gelukkig zien wij voor deze problemen niet al te ingewikkelde oplossingen. Gezien de invloed die u 
de komende vier jaar in de provincie Utrecht, en daarmee het openbaar vervoer, zal hebben, willen 
wij deze graag met u delen. Er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor.

Capaciteitsproblemen
1. Allereerst bestaat uiteraard de mogelijkheid om buslijn 12 (tijdelijk) aan te houden. Dit zorgt 

ervoor dat iedereen, studenten én alle anderen die dagelijks het USP bezoeken, op een 
menselijke manier van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken

2.  De nieuwe HOV (hoogwaardige OV/U-link)-lijnen zullen de capaciteitsproblemen ook 
ontzien. Als het goed is gaan deze lijnen volop vanaf de zomer van 2020 in exploitatie gaan. 
Als buslijn 12 in ieder geval zou blijven rijden totdat de U-link deze vervangt, zou dit de 
capaciteitsproblemen ondervangen.

Aansluiting IBB
1. Helaas zal de U-link niet langs de IBB rijden. Wel kunnen deze studenten gebruik maken van 

buslijn 29. Deze lijn zit op het moment ook al overvol, maar rijdt, afhankelijk van de tijd, maar 
één keer per kwartier tot halfuur. Als deze frequentie opgehoogd zou worden, in ieder geval 
tijdens de piekuren waarin veel studenten naar college moeten, zouden alle studenten van 
de IBB toch met het OV naar de Uithof kunnen. 

2. Ook is het mogelijk om andere bussen met meer capaciteit in te zetten zodat er meer 
reizigers plaats kunnen nemen in lijn 29. Hierdoor hoeft de frequentie niet omhoog, maar zal 
buslijn 29 dezelfde problemen waar buslijn 12 nu mee kampt ontlopen.

Wie zijn wij?
VIDIUS studentenunie is de belangenbehartiger voor studenten in het Hoger Onderwijs in Utrecht. 
Voor verdere uitleg of overige informatie zijn wij altijd bereikbaar via 030-2536251 of tijn@vidius.nl.
 


