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Samenvatting

Dit OV-Streefbeeld 2020 is een uitwerking van de eerder vastgestelde OVvisie voor de periode tot en met 2020. Het vertrekpunt voor dit OV-Streefbeeld 2020 wordt gevormd door de kernwaarden uit de OV-visie: snel,
betrouwbaar, gemakkelijk en comfortabel. Het doel is de ontwikkelrichting
van het OV-systeem vast te leggen voor de middellange termijn. Daarbij zijn
de uitgangspunten tot en met 2020 in kaart gebracht: financiële uitgangspunten, beleidsuitgangspunten. Ook (grote) infrastructurele projecten die zijn
gepland tot en met 2020 zijn uitgangspunt, zoals de aanleg van de Uithoflijn
en de OV-terminal.

Beide modellen gaan overigens uit van de verdere ontwikkeling van tangenten en nevenknooppunten. Op die manier worden de economische kerngebieden zo goed mogelijk ontsloten en ontstaan er reisalternatieven die niet
via Utrecht Centraal gaan. De sociale functie van het OV is met het OV-Streefbeeld 2020 voor het grootste gedeelte ook gewaarborgd, via het dragend
en ontsluitend netwerk. Een uitwerking voor het maatwerkvervoer in het
aanvullend netwerk volgt in 2014; dit maakt dan ook geen deel uit van dit
OV-Streefbeeld 2020.

Voorstellen voor de praktijk
Interactief proces
Het proces dat uiteindelijk tot deze rapportage heeft geleid, is onder andere
besproken met gemeenten, Rijkswaterstaat, de U15, provincie Utrecht, wijkraden en ROCOV. Bewoners en reizigers zijn uitvoerig betrokken bij het
opstellen van dit product. In de zomer van 2013 is aan bewoners en reizigers
in de regio Utrecht gevraagd om mee te denken en een mening te geven.
Daarvoor is een enquête en een begeleidend filmpje via internet verspreid
waarop ruim 2.500 mensen hebben gereageerd. Ook is een aantal workshops
gehouden. Als laatste is de conceptrapportage verspreid onder iedereen die
de enquête ingevuld heeft. De binnengekomen reacties zijn zoveel mogelijk
verwerkt in dit rapport.

Principe: Benutten en doorrijden
In het OV-Streefbeeld 2020 is de drielagenstructuur uit de OV-visie – een
dragend, een ontsluitend en een aanvullend OV-netwerk – verder aangescherpt en uitgewerkt. Zowel in de eerder vastgestelde OV-visie als in dit
OV-Streefbeeld 2020 staat daarbij de OV-bereikbaarheid van de economische
kerngebieden centraal. Om die bereikbaarheid verder te verbeteren zijn
twee hoofdmodellen voor OV-netwerkontwikkeling voorgelegd: bij het eerste
model, ‘Benutten en doorrijden’, blijven bussen uit de regio doorrijden naar
Utrecht Centraal en wordt de doorstroming bevorderd. Voor de periode tot en
met 2020 zet de regio hierop in. Dit model creëert een betere bereikbaarheid
van de economische kerngebieden, meer reizigers- en opbrengstengroei,
een hogere kostendekkingsgraad en lagere investeringen in de infrastructuur.
Voor de periode tot 2020 wordt daarmee niet gekozen voor het tweede
denkbare model voor het netwerk, ‘Aantakken en overstappen’. Volgens dat
principe worden buslijnen zoveel mogelijk aangetakt op Randstadspoor en
tramlijnen. Aantakken en overstappen vermindert de druk van bussen op het
Utrechtse centrum, maar leidt ook tot meer overstappen, minder reizigerstoename en extra kosten.

Het OV-Streefbeeld 2020 spreekt opnieuw (zie OV-visie) de ambitie uit dat
in 2020 de bestaande sneltramlijn Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein (ook wel:
SUNIJ-lijn) gekoppeld is aan de nieuwe Uithoflijn. Dit is in de periode tot en
met 2020 financieel ook haalbaar (overeenkomstig de herprioritering van
de BDU).
De volgende aanpassingen en aanvullingen in het busnetwerk worden
voorgesteld.
• Lijn 77 rijdt vanuit Nieuwegein Galecop voortaan via Papendorp en het
5 Meiplein naar Utrecht Centraal, in plaats van via Westraven.
• Naast lijn 28 (Vleuten-Utrecht Centraal-De Uithof) komt er een tweede
oost-westverbinding vanuit Leidsche Rijn via Papendorp naar station
Vaartsche Rijn en Rijnsweerd/De Uithof. Deze buslijn ontlast ook Utrecht
Centraal en de drukke route door de Utrechtse binnenstad.
• De regio kent een aantal lijnen die doelbewust niet door het centrum van
Utrecht of langs Utrecht Centraal rijden. Dit zijn de zogeheten tangenten,
zoals de West- en Oosttangent en de Noordtangent. De frequentie en
bedieningstijden hiervan worden de komende jaren stapsgewijs uitgebreid.
Bovendien zal nieuwe infrastructuur opgeleverd worden die de doorstroming en betrouwbaarheid van deze lijnen helpt verbeteren.
• In de Utrechtse wijken Overvecht, Ondiep en Zuilen wordt het buslijnennet
voor veel mensen verbeterd. Dit gebeurt mede op basis van de inbreng
van de wijkraad Overvecht en de workshop die ter plaatse met reizigers
en bewoners gehouden is.
• Voor Leidsche Rijn is een voorlopig voorstel gedaan om het lijnennet
eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. Daarbij krijgt ook het OV-knooppunt
De Meern Oost een betere locatie binnen Leidsche Rijn. De uitwerking van
het ontsluitende en maatwerkvervoer moet hierbij nog nader uitgewerkt
worden.
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• Er start een proef met de lijn Vianen-Houten-Odijk-Zeist. De eerder voorgestelde nieuwe verbindingen Houten-Odijk-Zeist en Vianen-Houten
worden gekoppeld; een keuze die voortkomt uit de workshops.
• Het OV-Streefbeeld 2020 geeft op hoofdlijnen aan welke verbindingen
voor het nachtnet moeten worden opgenomen. Vooral de bediening van
de nieuwe delen in Leidsche Rijn moet worden verbeterd.
Verder wordt een aantal buslijnen doorgekoppeld, wat voor veel reizigers
een overstap scheelt. Op termijn zal een aantal busverbindingen van en naar
Utrecht Centraal kunnen vervallen dankzij de komst van de Uithoflijn en de
verdere ontwikkeling van Randstadspoor (het regionale treinsysteem van NS).
Het resterende busnetwerk wordt daar dan beter op afgestemd (aansluitingen
op OV-knooppunten, afstemmen van frequenties).
Bij de uitwerking van het drielagensysteem krijgt de ontwikkeling van
OV-knooppunten extra aandacht. De functie van OV-knooppunten in het
OV-netwerk is in het OV-Streefbeeld 2020 beschreven, waarbij ook de belangrijkste opgaven per knooppunt zijn benoemd (bijlage 7).
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Effect van de maatregelen
Het OV-aanbod uit het OV-Streefbeeld 2020 leidt tot ruim 3% meer reizigersgroei dan de referentie uit 2020. De referentie uit 2020 bestaat uit de verwachte
ruimtelijke ontwikkeling in 2020 en het huidige OV-systeem met de opgeleverde OV-projecten (onder andere de Uithoflijn en HOV-busbanen). In totaal
wordt een groei verwacht van 19,5% ten opzichte van 2013. Daarmee worden
de regionale OV-ambities (OV-visie: 2,5% per jaar) waargemaakt. De groei is
ook weergegeven per economisch kerngebied.
Voor tevreden reizigers en reizigersgroei is een OV-systeem met vlotrijdende
bussen en trams een voorwaarde. Om deze ambitie te realiseren zijn uitwerkingen en aanvullende infrastructurele maatregelen en investeringen
noodzakelijk. Denk daarbij aan doorstromingsmaatregelen, het inpassen of
verplaatsen van haltes of het ontwikkelen van OV-knooppunten en ketenvoorzieningen. Het laatste hoofdstuk van het OV-Streefbeeld beschrijft dan ook een
aanzet tot een OV-Uitvoeringsagenda. Hierin staat een globale planning van
benodigde vervolgstudies, verkenningen en infrastructurele maatregelen om
het OV-Streefbeeld 2020 tot realisatie te brengen.

1. Inleiding
1.1 Aanleiding: praktische en tactische uitwerking OV-visie
gewenst
In de OV-visie zijn in 2012 op strategisch niveau de doelstellingen en ambities
voor het OV-netwerk tot 2028 met een doorkijk naar 2040 vastgelegd. Hierin
is aangegeven dat Bestuur Regio Utrecht (BRU) de ambitie heeft dat het
OV-systeem verder groeit en daarmee bijdraagt aan het verbeteren van de
leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Centraal staat de
ontwikkeling van knooppunten, tangentlijnen en ketenmobiliteit. Belangrijke
randvoorwaarde uit de OV-visie is dat het OV-systeem de komende jaren
kosteneffectiever wordt.
Inmiddels is er een brede behoefte om concrete invulling te geven aan de
ontwikkeling van het OV-netwerk voor de komende jaren. Dit kan niet alleen
in de jaarlijkse Vervoerplannen (de voorbereiding op de hoofdlijnen van de
dienstregeling) plaatsvinden. Vervoerplannen richten zich op de jaarlijkse
uitwerking en bieden geen meerjarig perspectief. Ook voor reizigers en
bewoners die geconfronteerd worden met bouwhinder en lijnwijzigingen
vanuit de recente besparingsopgave, is het belangrijk dat dit perspectief er
ligt. Blijft de lijn rijden, komen er verbeteringen of zijn er alternatieven?
Ook bedrijven en instellingen hebben duidelijkheid nodig over de OV-bereikbaarheid van hun locatie voor personeel en bezoekers. Voor het plannen en
onderbouwen van infrastructurele projecten is het ook nodig te weten welke
lijnen er de komende tijd gaan rijden. De regionale OV-visie bevat alleen een
strategisch langetermijnperspectief; daarom is nu op basis hiervan een
Streefbeeld voor de middellange termijn opgesteld.
Intussen zijn er al veel (financiële) besluiten genomen over infrastructurele en
ruimtelijke projecten. Deze projecten zijn nu in uitvoering of in voorbereiding.
Tot en met 2020 worden veel van deze projecten afgerond; voor een deel
bepalen die de speelruimte. Van belang voor de middellange termijn is ook
dat op 8 december 2013 de nieuwe OV-concessie is gestart voor een periode
van tien jaar, met een nieuwe vervoerder. Tot slot moet de komende jaren
rekening worden gehouden met de huidige economische situatie, die gevolgen heeft voor de reizigersopbrengsten en de beschikbare budgetten bij
BRU en gemeenten.

1.2 Doel: realiseerbaar OV-netwerk tot en met 2020 vastleggen
Het OV-Streefbeeld 2020 vormt het bestuurlijk vastgestelde kader voor de
regio Utrecht voor de OV-ontwikkeling tot en met 2020. Dit kader krijgt een
definitieve uitwerking in de jaarlijkse Vervoerplannen en de infrastructurele
uitwerking met en door gemeenten.
Het OV-Streefbeeld 2020 maakt inzichtelijk hoe het OV-systeem zich op middellange termijn ontwikkelt. Daarbij is gezocht naar een breed draagvlak voor
een OV-systeem bij inwoners, reizigers, gemeenten en overige betrokkenen.
Het OV-Streefbeeld 2020 brengt in beeld wat in de periode tot 2020 geprogrammeerd staat aan infrastructurele maatregelen voor het regionale
OV-systeem. Het maakt keuzes inzichtelijk, juist daar waar soms tegenstrijdige
belangen en wensen zijn.
Het OV-Streefbeeld 2020 scherpt de ontwikkelde drielagenstructuur van de
OV-visie verder aan door de verschillende lijnen concreet onder te brengen
in het dragende of in het ontsluitende netwerk, dan wel in de aanvullende
categorie van het maatwerkvervoer.
Het resultaat is een op 5 februari 2014 door het Algemeen Bestuur van
Bestuur Regio Utrecht vastgesteld rapport waarin het gewenste en realiseerbare OV-netwerk is weergegeven.

1.3 Proces: breed, intensief en interactief
Het OV-Streefbeeld 2020 is mede tot stand gekomen dankzij de hulp van vele
betrokken inwoners en reizigers. Daartoe werd in mei 2013 een enquête met
toelichtend filmpje breed uitgezet in de regio. Dit leidde tot meer dan 2.500
reacties. In deze periode is ook een speciale informerende Algemene Bestuursvergadering (info-AB) over het OV-Streefbeeld 2020 georganiseerd. In die
vergadering is van gedachten gewisseld met AB-leden, de portefeuillehouder
Netwerkontwikkeling en de portefeuillehouder OV over de invulling van het
OV-Streefbeeld 2020.
Er is gedurende het gehele proces overleg geweest met en input gegeven
vanuit de gemeentelijke organisaties, ROCOV Utrecht, de vervoerder Qbuzz,
andere overheden en het regionale bedrijfsleven (de U15). Ook is er in
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september 2013 een aantal workshops met bewoners en reizigers georganiseerd om specifieke opgaven per gebied verder te verdiepen. De resultaten
uit deze workshops en de reizigersenquête zijn gebruikt om te komen tot dit
OV-Streefbeeld 2020. Daarnaast is gebruikgemaakt van het verkeersmodel
(versie 3.1) om met reizigersprognoses, kostenberekeningen en diverse
andere analyses tot een onderbouwing te komen.
In het najaar van 2013 is dit OV-Streefbeeld 2020 op hoofdlijnen ter consultatie
aangeboden aan de enquêterespondenten die zich daarvoor hadden aangemeld. De reacties hierop zijn ook opgenomen in de reactienota (bijlage).
In de reactienota is ook aangegeven op welke manier de reacties zijn verwerkt
in deze rapportage.

strategisch

OV-visie

OV-visie
MIRT onderzoek

OV-Streefbeeld

NOBRUZ/
MIRT verkenning

Vervoerplannen/
RUVV

planstudie/
tracéstudie

1.4 Reikwijdte en samenhang met andere projecten
Het OV-Streefbeeld 2020 richt zich uitsluitend op het regionale OV (bus/tram)
in de periode tot en met 2020 voor het BRU-gebied. Het BRU-gebied bestaat
uit de samenwerkende gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist,
Bunnik, Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. De ontwikkeling van
het openbaar vervoer buiten dit gebied is de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende OV-autoriteit voor dit gebied, veelal de provincie Utrecht.
Uiteraard is er in het OV-Streefbeeld 2020 aansluiting gezocht bij het omliggende gebied waar dit om vervoerskundige redenen tot samenhang leidt.
Hierbij gaat het zowel om buslijnen vanuit de BRU-concessie die buiten het
gebied rijden als om lijnen van andere concessies die in het BRU-gebied
rijden. Dit OV-Streefbeeld 2020 gaat over de ontwikkeling van het lijnennet,
de haltes en de OV-knooppunten. Buiten de reikwijdte van dit rapport vallen
uitspraken over de kwaliteit van dienstverlening, materieel of tarieven.

tactisch

Treinsysteem als gegeven
Buiten de reikwijdte van het OV-Streefbeeld 2020 valt de ontwikkeling van
het treinsysteem. Het rijk is hiervoor primair verantwoordelijk als concessieverlener aan NS. Samen met de regionale partijen (gemeenten, provincie
Utrecht) werkt BRU al met NS en ProRail aan de verdere ontwikkeling van het
spoorwegnetwerk in de regio met het ontwikkelen van een stadsgewestelijk
treinsysteem. De belangrijkste programma’s voor de komende jaren zijn
daarbij Randstadspoor en de ontwikkeling van het Programma Hoogfrequent
Spoor. De inhoudelijke samenhang is in het project OV-Streefbeeld 2020
uiteraard verzekerd en de ontwikkeling van het treinsysteem is als vaststaand
(landelijk/regionaal) kader meegenomen.
Projecten en beleidskaders waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden,
zijn als uitgangspunt meegenomen in het OV-Streefbeeld 2020. Dit betreft
vooral de lopende projecten vanuit de programma’s, zoals het Actieprogramma
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operationeel

niveau
periode

<2020

>2020

Regionaal Openbaar Vervoer (AROV) en het VERDER-pakket. Denk daarbij aan
de aanleg van HOV-banen, de ontwikkeling van diverse stationsgebieden in de
regio en de Uithoflijn. Wat betreft het vastgestelde beleid zijn vooral Utrecht
Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB) van de gemeente Utrecht en de regionale
OV-visie van BRU uitgangspunt.

Tot en met 2020
Tot slot betreft de reikwijdte de periode tot en met 2020. Dit is de tijdshorizon
waarin de meeste lopende infrastructurele projecten ook daadwerkelijk
gerealiseerd worden en deze periode valt binnen de lopende OV-concessieperiode. Tot en met 2020 wil niet zeggen dat alle maatregelen pas in 2020
gerealiseerd worden. Sommige maatregelen kunnen de komende jaren al
genomen worden.
Na 2020 stopt de ontwikkeling van het regionale OV-systeem niet. In het
‘MIRT-onderzoek Openbaar Vervoer Utrecht’ is juist de OV-netwerkontwikkeling na 2020 beschreven. De uitkomsten van de eerste fase van dat onderzoek
worden meegenomen in de recent gestarte Regionale Verkenning Nieuwegein-OV-terminal-binnenstad-Rijnsweerd-De Uithof-Zeist (kortweg NOBRUZ).
Hierin wordt onder andere onderzocht hoe na 2020 de OV-verbindingen tussen
Nieuwegein/Leidsche Rijn-Utrecht en De Uithof/Zeist op een hoogwaardiger
manier ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling
van het tramnetwerk. Uiteraard speelt hierbij de bekostiging van deze
investeringen een centrale rol; vóór 2020 is er binnen de regio en vanuit
de Rijksoverheid voorlopig geen zicht op dekking van grote investeringen.
Het OV-Streefbeeld 2020 zorgt ervoor dat er een goede basis ligt om het
OV-netwerk na 2020 verder uit te werken. Het vormt het vertrekpunt voor
de NOBRUZ-studie. In de figuur bij hoofdstuk 1.4 is weergegeven welke
beleidsniveaus onderscheiden worden en welke onderzoeken en producten
daarbinnen een rol spelen.

• Hoofdstuk 4 beschrijft de aanscherping van het drielagensysteem zoals
geïntroduceerd in de OV-visie. Daarnaast beschrijft het de voor- en nadelen
van twee netwerkmodellen en het geeft ook de hoofdkeuze.
• In hoofdstuk 5 wordt het eigenlijke OV-Streefbeeld 2020 gepresenteerd, dat
is gebaseerd op de voorgaande uitgangspunten, opgaven en de gemaakte
hoofdkeuze. Het Streefbeeld omvat de voorgestelde netwerkwijzigingen,
ketenmobiliteit en de effecten van het OV-Streefbeeld 2020 op reizigersgroei en financiën.
Om het OV-Streefbeeld 2020 daadwerkelijk te kunnen realiseren zijn verdere
infrastructurele verkenningen en maatregelen noodzakelijk. Daarom is in
hoofdstuk 6 een aanzet tot een OV-Uitvoeringsagenda 2014-2020 opgenomen.
Daarin staat hoe de komende jaren stapsgewijs het huidige OV-aanbod in de
regio zich kan gaan ontwikkelen tot het gepresenteerde OV-Streefbeeld 2020.
Daarbij wordt ingegaan op zowel vervoerskundige als infrastructurele aspecten.
In de bijlagen(rapportage) is achtergrondinformatie te vinden, waaronder
de reacties op de enquête, workshopbijeenkomsten en de resultaten uit
de internetconsultatie over de hoofdlijnen van het OV-Streefbeeld 2020.

1.5 Leeswijzer
Deze rapportage is als volgt opgebouwd.
• Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten om tot dit OV-Streefbeeld 2020
te komen. Dit zijn zowel beleidsmatige uitgangspunten als lopende infrastructurele programma’s en projecten. Ook is in dit hoofdstuk het kader
vanuit de lopende concessie en het financiële kader weergegeven.
Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten voor de netwerkopbouw tot en met 2020.
• Hoofdstuk 3 beschrijft de opgaven waar de regio voor staat rond de
bereikbaarheid van de economische kerngebieden en de opgave van het
OV-netwerk tot en met 2020.
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2. Uitgangspunten

Dit hoofdstuk benoemt de achterliggende uitgangspunten om tot het
OV-Streefbeeld 2020 te komen. Het gaat hierbij om beleidsmatige kaders en
de kaders vanuit de lopende infrastructurele programma’s tot 2020. Ook zijn
in dit hoofdstuk het kader vanuit de lopende concessie en het financiële
kader weergegeven.

2.1 Beleidsuitgangspunten

Het OV-aanbod wordt vooral gericht op de wensen van de reiziger die kan
kiezen voor openbaar vervoer. Daarnaast wordt ingezet op díe reisrelaties
waar openbaar vervoer een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Daarbij gaat
het om díe relaties waar het OV-aanbod substantiële aantallen reizigers(inkomsten) kan trekken en concurrerend is met de auto. Dit zijn vooral:
• de langere afstanden
• gebieden met hoge dichtheden (inwoners, werknemers, scholieren,
bezoekers)
• de spitsuren
• gebieden met een strikt parkeerbeleid
In de OV-visie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Modal Split: fiets en openbaar vervoer nemen samen 48% van alle verplaatsingen voor hun rekening in 2020. Nu is dat 40%. Het percentage van 48
moet na 2020 minstens worden gehandhaafd.
• Een jaarlijkse groei van OV-gebruik (trein/tram/bus) van gemiddeld 2,5%
tot 2020 en daarna een groei van minstens dat niveau.
• 10% sneller openbaar vervoer en een betrouwbaarheid van 90%. Betrouwbaarheid en snelheid zijn voor de klant belangrijke criteria om te kiezen
voor het OV. Deze kwamen respectievelijk als nummer 1 en nummer 4 uit
de enquête. Ze dragen ook bij aan het verlagen van de OV-exploitatiekosten
en dus een efficiëntere inzet van de (publieke) middelen.
• Een reizigerswaardering van een 7,5 of hoger op de belangrijkste kwaliteitsaspecten; zonder een hoge kwaliteitsbeleving kiest de keuzereiziger namelijk niet voor het openbaar vervoer in de regio.
• Een OV-systeem dat zich continu duurzaam ontwikkelt en bijdraagt aan
een verbetering van de leefbaarheid. Dit betekent onder andere minder
energiegebruik per reizigerskilometer door een lager energiegebruik per
voertuig, en een betere benutting van de ingezette voertuigen.

In februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van BRU de Regionale OV-visie
vastgesteld. Daarin kiest de regio voor een OV-netwerk in 2040 van hoge
kwaliteit:
•
•
•
•

berekend op de groei (capaciteit)
betaalbaar (voor reiziger en regio)
toegankelijk
duurzaam

In de OV-visie heeft BRU gekozen voor het verder versterken van het dragende
netwerk. Daarbij worden vervoersstromen gebundeld, zodat lijnen met een
hoge kostendekkingsgraad ontstaan. De doelstelling is dat deze buscorridors
blijven groeien, zodat er in de toekomst een exploitatief verantwoorde
systeemsprong van bus naar tram plaats kan vinden. Daarnaast is het versterken van tangenten en nevenknooppunten een uitgangspunt. Doel hiervan is
het verbeteren van de bereikbaarheid van de economische kerngebieden en
het ontlasten van Utrecht Centraal.
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Om openbaar vervoer aantrekkelijk te maken, wordt de ketenmobiliteit sterk
bevorderd. Fietsvoorzieningen op haltes worden verbeterd en uitgebreid. Het
raamwerk voor dit robuuste netwerk moet er al in 2028 staan.
Tot 2020 ligt de focus op het verbeteren van het busnetwerk en realisatie van
de Uithoflijn (gekoppeld aan de tot lage vloer omgebouwde SUNIJ-lijn).
Naast de economisch georiënteerde bereikbaarheidsfunctie van het openbaar
vervoer heeft het openbaar vervoer in de regio ook een functie voor de
bereikbaarheid van sociale bestemmingen. Denk daarbij aan vervoer naar
scholen en (medische) voorzieningen, maar ook aan vervoer naar familie en
vrienden. Om ook deze sociale functie te kunnen garanderen, moet het OV ten
minste aan de volgende eisen voldoen.

Voor de regio Utrecht wordt uitgegaan van de volgende minimumeisen
ten aanzien van openbaar vervoer:
1. Ieder voertuig en minimaal 75% van de haltes voldoet aan de
toegankelijkheidseisen (50% is wettelijk verplicht).
2. Iedere kleine kern in het BRU-gebied heeft ieder uur tussen 7.00 en
19.00 uur op maandag t/m zaterdag een OV-verbinding met een
knooppunt.
3. 95% van alle adressen in de regio heeft op maximaal 600 meter een
bushalte, of op 1.200 meter een station.

In de figuur op de volgende pagina is weergegeven waar rekening mee moet
worden gehouden bij de uitwerking van het OV-aanbod. Als bekend kunnen
wensen en ambities bij de planning van OV in sommige gevallen ook onderling strijdig zijn. Zo is vanuit het bewonersperspectief een halte voor de
voordeur soms ongewenst, terwijl de bewoner als busreiziger graag de
bushalte dicht bij de herkomst en de bestemming wil hebben. Een ander
voorbeeld: bewoners zullen vermoedelijk zelf niet kiezen voor veel en grote
bussen door hun straat, wat strijdig kan zijn met de vraag van de reiziger om
een zitplaats in een niet te volle bus.
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Uitgangspunten bij OV-planning
Wensen Reiziger
• Zo veel mogelijk rechtstreekse verbindingen
• Niet overstappen
• Wel een zitplaats, zeker niet te volle voertuigen
• Geen vertraging, maar zekerheid
• Niet wachten, altijd meekunnen
• De snelste en directe route
• Halten in de buurt van herkomst / bestemming
• Zo min mogelijk stoppen
• Zo min mogelijk wijzigingen
• Zo vaak mogelijk kunnen vertrekken
(frequent en zoveel vroeg en laat mogelijk,
ook in weekeinden en vakanties)
• Voor alle doelgroepen

Efficiënt gebruik

Zo goed
mogelijk OV
voor de
reiziger

Inspelen op
ruimtelijke
ontwikkelingen
Infrastructuur

Zo min
mogelijk
overlast

Busmaterieel

Reisbehoefte

Chauffeurs

Financiën
-CS

HT
REC OOR
SF
UT
54 A MER OF
H
5 6 UIT
RN
11
DOO
50

T

2 min.
5 min.
8 min.
12

min.

BU
S

Kosten en opbengsten
Infrastructurele en
ruimtelijke ontwikkelingen
Onzekerheden of planningen worden gehaald

inzet van
bus- en trammaterieel,
chauffeurs

Onzekerheden over de doorstroming en
betrouwbaarheid van een route
Afsluitingen en beperkingen
door werkzaamheden: omleiden of vertragingen

Rijksbijdrage
voor regio
+
verdeelsleutel
voor OV
Voldoende

Aantal
+/voertuigcapaciteit
reizigers
saldo voorafgaande (kilometers)
jaren
x tarief

BRU-MIDDELEN
KOSTEN

OPBRENGSTEN
Voorspelbaarheid
(prognose)

reizigersgedrag

Oplevering van nieuwe infrastructuur

54
UTR
56
ECH
AME T-CS
11
RSF
OOR
50 UITH
T
DOO OF
RN

Zo min mogelijk
ruimtebeslag

54
UTR
56
ECH
AME T-CS
11
RSF
UITH OOR
50
OF
T
DOO
RN

2
min.
5
min.
8
12 min.
min.

30

Zo min mogelijk
grote bussen
Zo veilig mogelijk;
liefst zo langzaam mogelijk

Luchtkwaliteit en geluidshinder
op gemeentelijke wegen beperken

Keerpunten en busopstelplaatsen voorkomen
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Zo min mogelijk bussen
door straten (met bewoning)

Wensen Reiziger
Efficiënt gebruik

• Zo veel mogelijk rechtstreekse verbindingen
• Niet overstappen
• Wel een zitplaats, zeker niet te volle voertuigen
• Geen vertraging, maar zekerheid Zo veel
Zo robuust• Niet wachten, altijd meekunnenmogelijk
• De snelste en directe route
mogelijk• Halten in de buurt van herkomst reiziger/ bestemming
opbrengsten
• Zo min mogelijk stoppen
• Zo min mogelijk wijzigingen
• Zo vaak mogelijk kunnen vertrekken
(frequent en zoveel vroeg en laat mogelijk,
ook in weekeinden en vakanties)
• Voor alle doelgroepen

Busmaterieel

Zo efficiënt
mogelijk

Infrastructuur

Reisbehoefte

Chauffeurs

Financiën

Kosten en opbengsten
Infrastructurele en
Planning en uitvoerbaarheid
van de dienstregeling
ruimtelijke ontwikkelingen
T-CS T
ECH
UTR OOR
RSF
54
AMEOF
56
UITH
RN
11
DOO
50

2 min.
5 min.
8 min.
12

Onzekerheden of planningen worden gehaald

inzet van
bus- en trammaterieel,
chauffeurs

min.

Onzekerheden over de doorstroming en
betrouwbaarheid van een route
Afsluitingen en beperkingen
door werkzaamheden: omleiden of vertragingen

Rijksbijdrage
voor regio
+
verdeelsleutel voor OV

Aantal
+/reizigers
saldo voorafgaande (kilometers)
jaren
x tarief

BRU-MIDDELEN
KOSTEN

Veilige infrastructuur;
T-CS T
ECH
UTR OOR
RSF
54
AMEOF
56
UITH
RN
11
DOO
50

OPBRENGSTEN
(prognose)

Oplevering van nieuwe
invloedinfrastructuur
andere

B
U
S

verkeersdeelnemers

2
min.
5
min.
8
12 min.
min.

54
UTR
56
AME ECHT-CS
11
RSF
UITH OOR
50
OF
T
D OO
RN

2
min.
5
min.
8
12 min.
min.

Betrouwbare
infrastructuur

S
BU
T-CS T
ECH
UTR OOR
RSF
54
AMEOF
56
UITH
RN
11
DOO
50

Zo min mogelijk een
halte voor de voordeur

T-CS T
ECH
UTR OOR
RSF
54
AMEOF
56
UITH
RN
11
DOO
50

2 min.
5 min.
8 min.
12

min.

Zoveel mogelijk
OV-doorstroming

2 min.
5 min.
8 min.
12

min.

T-CS T
ECH
UTR OOR
RSF
54
AMEOF
56
UITH
RN
11
DOO
50

2 min.
5 min.
8 min.
12

min.
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2.2 Lopende programma’s en projecten
In deze paragraaf zijn de infrastructurele programma’s en projecten benoemd
die tussen nu en 2020 uitgevoerd worden. Voor het OV-Streefbeeld 2020 zijn
deze van belang aangezien die (nieuwe) infrastructuur dan ook door het OV
en dus de reiziger gebruikt kan gaan worden. Om het overzichtelijk te houden
is de stadsregio Utrecht onderverdeeld in vier deelgebieden in de windrichtingen oost, zuidoost, zuid en noordwest (zie hoofdstuk 5.2).

2.2.1 Oost: Uithoflijn en ondertunnelingen
In het deelgebied Oost (Utrecht, De Bilt, Zeist) is de aanleg van de Uithoflijn
uiteraard een van de belangrijkste infrastructurele ingrepen wat betreft
OV-netwerkontwikkeling. Daarnaast staan in dit deelgebied diverse ondertunnelingen van het spoor gepland tot 2020. Hiervan is een aantal al in
uitvoering. Denk daarbij aan de ondertunnelingen in Bilthoven (Soestdijkseweg, inclusief de ontwikkeling van het busstation en de Leyensweg).
Waarschijnlijk zal in 2015 bij de spoorwegovergang in Den Dolder gestart
worden met de bouw van een langzaamverkeertunnel. Daarna zullen de
effecten van een mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang voor
gemotoriseerd verkeer onderzocht worden. Indien de spoorwegovergang
inderdaad wordt afgesloten, zal de huidige busroute (lijn 59) daarvan
gevolgen ondervinden.
Bij station Driebergen-Zeist wordt het spoor ondertunneld, wordt een
nieuwe P+R aangelegd en worden fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.
Binnen Zeist worden doorstromingsmaatregelen uitgevoerd, onder
andere op de as Utrechtseweg-Driebergseweg.
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oost

Hollandsche rading

Start bouw langzaamverkeertunnel (2015)
Mogelijke afsluiting gemotoriseerd verkeer (vanaf 2017)
Den Dolder

Bilthoven

Ondertunneling + busstation (2015)
Ondertunneling Leyenseweg (2017)

Overvecht

Zuilen

Doorstroming Utrechtseweg-Driebergseweg (2013-2018)

UTRECHT
CENTRAAL

De Uithof
Zeist busstation

OV-terminal (2018)
Vaartsche Rijn

Lunetten

Uithoflijn (2018)

Driebergen-Zeist

Bunnik

Ondertunneling, (bus)station en P+R (2018)
Viersporigheid station (2020)
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2.2.2 Zuidoost: spoor en stations
Ook in deelgebied Zuidoost (Utrecht, Bunnik, Houten) wordt aan het
spoor gewerkt, onder meer in het project VLEUGEL (spoorverdubbeling
Vleuten-Utrecht-Geldermalsen).
Een ander project in dit deelgebied is de spoorondertunneling in Bunnik,
in het verlengde van de Baan van Fectio. Stations worden op dit moment
verbeterd, zoals station Lunetten. Station Vaartsche Rijn gaat in 2015 open.
Een verandering is ook de aanleg van de Dichtersbaan, die nodig is omdat
de Adema van Scheltemabaan vertramd wordt en op dit trajectdeel van de
Uithoflijn geen bussen kunnen rijden.
In het deelgebied Zuidoost speelt tot 2020 het project A12 SALTO. Er wordt
een halve aansluiting gemaakt met de A12 in westelijke richting om Houten
beter te ontsluiten. Daarnaast wordt er langs de zuidzijde van de A12 een
verbinding in oostelijke richting voorbereid.
Vooralsnog zal het project A12 SALTO niet door busverkeer gebruikt worden.
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Zuilen

UTRECHT
CENTRAAL

De Uithof

OV-terminal (2018)
Uithoflijn (2018)

Vaartsche Rijn

Dichtersbaan (2016)
Voorplein, busstation (2015)
Vaartsche Rijn (2015)

Fiets- en voetgangerstunnel (2016)

Lunetten

Bunnik

Driebergen-Zeist

A12 Salto 2e fase (2020)

Ondertunneling Baan van Fectio (2016)

Spoorverdubbeling (2015)

Houten

A12 Salto 1e fase (2014)

Houten Castellum

zuidoost
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2.2.3 Zuid: tram- en businfrastructuur
Dit zijn de belangrijkste infrastructurele projecten in deelgebied Zuid (Utrecht,
Nieuwegein, IJsselstein, Vianen). Ten eerste loopt hier het zuidelijk deel van
de Westtangent. Het eerste deel van deze businfrastructuur tussen knooppunt
Papendorp en Nieuwegein is inmiddels opgeleverd.
Daarnaast wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Vianen Lekbrug (onder meer
met een P+R-voorziening).
De nieuwe tramremise wordt naar verwachting opgeleverd in 2017.
Voor de koppeling van de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn is het noodzakelijk dat de
huidige haltes van de SUNIJ-lijn worden omgebouwd naar haltes die geschikt
zijn voor lagevloermaterieel. Bovendien dient voor de SUNIJ-lijn lagevloermaterieel te worden aangeschaft (zie hoofdstuk 5.1.1). Dit is voor 2020
voorzien.
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U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

OV-terminal (2018)
Zuidradiaal (2020)

Vaartsche Rijn

Uithoflijn (2018)

Ombouw tramhaltes voor lagevloermaterieel (2019/2020)

Bunnik

Lunetten

Westtangent 1e fase (2013/2014)
Westraven

Nieuwe tramremise (2017)

Houten

Nieuwegein centrum

IJsselstein centrum

Houten Castellum

Vianen Lekbrug

Knoop Vianen P+R (2014)

zuid
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2.2.4 Noordwest: Busbanen en tunnels
In deelgebied Noordwest (Utrecht, Stichtse Vecht) wordt de komende jaren
veel (H)OV-infrastructuur ontwikkeld, vooral door de gemeente Utrecht.
Zo wordt het noordelijk deel van de Westtangent (fase 2) aangelegd tussen
2014 en 2016. Daarnaast worden delen van de HOV Zuidradiaal aangelegd
(Van Zijstweg, tunnels Anne Frankplein en 5 Meiplein, Rijnvliet).
Ook wordt de (OV-)infrastructuur richting Overvecht en Zuilen
(St. Jacobsstraat en Oudenoord) verder verbeterd. De HOV-aansluiting
van de Noordradiaal op de toeleidende OV-routes van de OV-terminal op
het Westplein wordt gerealiseerd.
Station Utrecht Leidsche Rijn is in 2013 geopend; het busstation op Leidsche
Rijn zal worden geopend in 2016. In 2018 wordt ook de spoorbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal opgeleverd, zodat de spoorverdubbeling helemaal
gereed is. De tramlijn is inmiddels ingekort tot de tijdelijke eindhalte
Jaarbeursplein; het tijdelijk busstation Jaarbeurszijde in gebruik genomen.
Per december 2015 wordt aan deze zijde het definitieve busstation opgeleverd.
In het volgende hoofdstuk wordt de fasering van een aantal grote infrastructurele projecten nader toegelicht, waaronder het stationsgebied en de Uithoflijn.
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noordwest
Hollandsche rading

Breukelen

Maarssen

Spoorbrug Amsterdam Rijnkanaal (2018)
Buscorridor op station, P+R (2016)

Vleuten

Terwijde

Overvecht

Leidsche Rijn

OV-Overvecht (2014-2018)

Zuilen

Station Leidsche Rijn (2013) Busstation (2016)
Westtangent 2e fase (2014-2016)
Aansluiting Noordradiaal Westplein (2016)
(Tijdelijk) busstation west (2013-2016)
OVT (2018) tijdelijke eindhalte tram west (2013-2016)
HOV baan Rijnvliet Z50 (2014)

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

HOV Valeriusbaan (2013)

HOV Zuidradiaal Z80/Z90 (2020)
Vaartsche Rijn

Uithoflijn (2018)

Anne Frank plein (2016-2020)
5 meiplein (2016-2020)
Lunetten
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2.3 Fasering grote infrastructurele projecten
De fasering van de grotere infrastructurele projecten die staan gepland
tot en met 2020 wordt in deze paragraaf toegelicht. Het gaat daarbij om
de OV-terminal, de Uithoflijn, de stationsgebieden Leidsche Rijn en
Driebergen-Zeist, en een aantal HOV-banen.

• De eindhalte Jaarbeursplein voor de tram.
• Het busstation Jaarbeurszijde, dat wordt gebruikt als begin- en eindpunt
door alle lijnen die naar de westzijde van Utrecht en de regio rijden.
• Het busstation Centrumzijde, dat wordt gebruikt als begin- en eindpunt
door alle buslijnen die naar de oostzijde van Utrecht rijden en alle doorgaande buslijnen (noord-zuid en oost-west) die Utrecht Centraal aandoen.
Op de meeste toeleidende routes zijn werkzaamheden in uitvoering, maar
alle rijbewegingen zijn in deze fase mogelijk.

2.3.1 Fasering OV-terminal en regionaal OV Utrecht Centraal
De bouwfasering van het stationsgebied is van grote invloed op het
OV-aanbod in de komende jaren; dit vormt een belangrijke randvoorwaarde
voor de mogelijkheden en kwaliteit van het regionale OV. Veel reizigers
maken dagelijks gebruik van de OV-terminal. Veel buslijnen hebben hier
de begin- en eindhalte, waardoor veel exploitatiekosten worden gemaakt.
Uit de bewonersconsultatie en de workshops bleek dat de werkzaamheden
aan de OV-terminal en het stationsgebied leven onder veel reizigers; naast
begrip voor deze werkzaamheden wordt het kwaliteitsverlies ook als hinderlijk
ervaren en dit levert klachten op. Dit terwijl de meeste overlast gevende
OV-werkzaamheden nog maar net zijn gestart. In 2018 moeten uiteindelijk
de OV-terminal en toeleidende HOV-infrastructuur in het stationsgebied
gerealiseerd zijn. Tot die periode zijn er vier fasen te onderscheiden die
hierna worden toegelicht.
De eerste fase betreft de huidige situatie waar het regionaal OV is verspreid
over een drietal tijdelijke locaties:

1
2013
Fase

In de tweede fase blijven dezelfde drie haltelocaties beschikbaar als in de
eerste fase, maar wordt het gebruik anders. Doordat de Leidseveertunnel
wordt afgesloten (per juni 2014) voor busverkeer, kunnen niet alle verkeers-bewegingen meer worden gereden. Dit betekent dat een aantal
doorgaande oost-westlijnen gaat vervallen en de twee busstations worden
gebruikt als begin- en eindpunt. Per saldo wordt het hierdoor drukker op het
tijdelijke busstation Jaarbeursplein en zullen reizigers vaker en verder moeten
lopen. De Valeriusbaan is dan als tweede toegangsroute in gebruik genomen,
waardoor een betere verkeersafwikkeling mogelijk is.
De belangrijkste en enige doorgaande oost-westverbinding die in deze fase
wel in het stationsgebied behouden blijft, is lijn 28. Deze zal vanaf de Vleutenseweg via de Leidseveertunnel naar de centrumzijde gaan rijden, en terug.
Door werkzaamheden aan de oostzijde (o.a. Daalsetunnel en Daalsekade) en
gemengd gebruik met overig verkeer is meer hinder voor de busexploitatie te
verwachten. Ook is de wegcapaciteit om extra doorgaand busverkeer om te
leiden niet aanwezig.

Route Daalsetunnel
(tijdelijk)

Herinrichting
Vredenburg

Afsluiting
Leidseveer
Eindhalte tram
Jaarbeursplein
(tijdelijk)

Busstation
Centrumzijde
(tijdelijk)

Hinder
Croeselaan
Busstation
Jaarbeurszijde
(tijdelijk)

Valeriusbaan
gereed
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Herinrichting
St. Jacobsstraat

2
2014

Fase

medio

Na realisatie van de St. Jacobsstraat en Vredenburg ontstaat hier de definitieve
situatie. Op dat moment stoppen de bussen naar Utrecht-Oost die via de
Binnenstadsas rijden op de halte Vredenburg. Bussen die via de Binnenstadsas richting Zeist en de Bilt rijden zullen niet op de halte Vredenburg halteren,
tenzij de haltecapaciteit dit toelaat. De bussen richting Oudenoord stoppen
niet op de halte Vredenburg, maar wel dicht erbij, namelijk op de nieuwe
halte St. Jacobsstraat.
In de derde fase wordt gestart met de bouwwerkzaamheden van de Uithoflijn.
Daarvoor dienen aan de centrumzijde de bussen en de reizigers te verhuizen
naar het nieuwe, definitieve busstation Jaarbeurszijde. Dit busstation krijgt
daarvoor ook nieuwe toeleidende routes:
• De Dichtersbaan ter vervanging van de Adema van Scheltemabaan (wordt
omgebouwd tot trambaan).
• HOV Vleutenseweg-Westplein naar de nieuwe HOV-baan Mineurslaan.
• Een aansluiting vanaf de Graadt van Roggenweg op de HOV-Mineurslaan.
• Een oost-westverbinding vanuit Vredenburg op de HOV-Mineurslaan.
Bij deze toeleidende routes zijn de HOV-Vleutenseweg via Westplein naar de
nieuwe HOV-baan Mineurslaan en de Dichtersbaan op basis van de huidige
planning beschikbaar. Buslijn 12 verhuist in deze fase naar de Jaarbeurszijde,
waardoor het daar, en op de Kruisvaartbusbaan tot de ingebruikname van de
Uithoflijn, extra druk wordt.

3
2015

De exacte aansluiting van busverkeer over de Graadt van Roggenweg van en
naar deze HOV-baan is nog niet definitief bepaald. Dat komt doordat op de
toeleidende bus-/tramroute via de tramhalte Jaarbeursplein in deze fase nog
sprake is van tijdelijk kerend tramverkeer. Het gaat hierbij om de buslijnen
5, 7 en 26.
Om het nieuwe busstation Jaarbeurszijde te kunnen gebruiken en het definitieve tram/busstation te verbouwen, is een oost-westbusverbinding met
voldoende capaciteit in deze fase randvoorwaardelijk. De vele bussen/reizigers
vanuit de binnenstadsas en vanaf Oudenoord kunnen maar beperkt gebruikmaken van de centrumzijde. De centrumzijde wordt in deze fase onder andere
omgebouwd tot definitief tram- en (beperkt) busstation. Ook is in 2017 een
tramverbinding noodzakelijk voor het test- en proefbedrijf van de Uithoflijn.
In de vierde fase is de volledige HOV-structuur gereed, waaronder de Uithoflijn
en het bus-/tramstation Centrumzijde. De Uithoflijn en de SUNIJ-lijn worden in
deze fase exploitatief aan elkaar gekoppeld. De HOV-Zuidradiaal (Papendorp-5
Meiplein-Van Zijstweg) is dan tevens als volledig vrije busbaan gerealiseerd.
Ook de langzaamverkeerverbinding Moreelsepark Utrecht (‘Rabobrug’) is
in deze fase gerealiseerd. Rijk en regio hebben hierover afgesproken dat de
trappen vanaf de langzaamverkeerverbinding Moreelsepark (‘Rabobrug’)
naar de perrons van Utrecht Centraal worden gerealiseerd drie jaar nadat het
stationsgebied is gerealiseerd, uiterlijk in 2023. Gemonitord zal worden of de
realisatie eerder moet plaatsvinden vanwege de veiligheid of de afwikkeling
van de reizigersstromen.

4
2018

Fase

Fase

Route Daalsetunnel
(tijdelijk?)

december

Bouw
HOV / tram

Busstation
Centrumzijde
(in aanbouw)

HOV Mineurslaan
Busaansluiting
Van RoggenwegMineurslaan ?

Busaansluiting
Van RoggenwegMineurslaan ?
Afsluiting
Moreelsepark

Tramstation
(in aanbouw)

Busstation
Jaarbeurszijde
(definitief)

Hinder aanbouw
Van Zijstweg +
Zuidradiaal

Gecombineerde
bus-trambaan

Tram+Busstation
Centrumzijde
(definitief)

Eindhalte tram
(koppeling met
Uithoflijn na 2018)
Rabo-brug

Uithoflijn
(in aanbouw)
Kruisvaartbaan

Van Zijstweg
gereed
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2.3.4 Fasering Zuidradiaal
De realisatie van de HOV-Zuidradiaal is een fors infrastructureel project tussen
de Croeselaan en de Churchilllaan in Kanaleneiland. Dit komt vooral door de
realisatie van de twee bustunnels onder het Anne Frankplein en het 5 Meiplein. De start van de werkzaamheden vindt plaats in 2015 en oplevering is
voorzien in uiterlijk 2020. In principe is het profiel van de wegvakken voldoende om het (bus)verkeer over deze route te handhaven tijdens de realisatie,
maar enige hinder zal onvermijdelijk zijn. Ook de tram kan over het 5 Meiplein
blijven rijden.

2.3.5 Fasering station Driebergen-Zeist
De werkzaamheden aan station Driebergen-Zeist starten in 2014 met de
realisatie van de P+R-voorziening. De werkzaamheden aan het spoor, het (bus)
station en de onderdoorgang volgen daarop. De planning hiervan is nog niet
bekend. De werkzaamheden zullen ertoe leiden dat enige hinder ontstaat,
maar het functionele gebruik van het busstation en de doorgaande busroute
blijft behouden. Oplevering is voorzien eind 2017.

2.4. Uitgangspunten ten aanzien van het spoor
2.3.2 Fasering Uithoflijn
De fasering van de Uithoflijn kent grotendeels een parallel traject met het
hiervoor beschreven Utrechtse stationsgebied. Om de tram in 2018 in exploitatie te kunnen nemen en de eerste reizigers te vervoeren, is het noodzakelijk
dat begin 2017 de trambaan gereed is. Vanaf dan kan worden gestart met het
test- en proefbedrijf.
Het busvervoer naar De Uithof moet tot 2018 volledig kunnen plaatsvinden,
ondanks de werkzaamheden aan de baan en het test- en proefbedrijf. Door
realisatie van de Dichtersbaan en de oplevering van het definitieve busstation
Jaarbeurszijde en de Leidseveertunnel, is er eind 2015 een alternatief beschikbaar. Hierdoor kan op de Van Scheltemabaan en het busstation Centrumzijde
volop gewerkt worden aan de trambaan. Binnen De Uithof wordt er met
aanvullende maatregelen (parallelle tijdelijke busroute) en het uitvoeren van
de werkzaamheden buiten de drukke bus-/reizigerstijden voor gezorgd dat de
hinder tot een minimum beperkt kan blijven.

2.3.3 Fasering HOV-baan + busstation Leidsche Rijn Centrum
De bouw van Leidsche Rijn Centrum en het nieuwe busstation met definitieve
HOV-baan vindt plaats tot 2016. Hiervoor is aan de noordzijde van het station
Leidsche Rijn Centrum een tijdelijke bushalte aangelegd, waar een aantal
bussen op aansluit. Zodra de nieuwe HOV-route aan de zuidzijde gerealiseerd
is, gaan alle bussen gebruikmaken van deze route en bedienen dan het
nieuwe busstation. De tijdelijke halte aan de noordzijde komt dan te vervallen.
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Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en Randstadspoor wordt
beoogd in 2028 op de belangrijkste corridors in de Randstad elke tien minuten
een Intercity en een Sprinter te laten rijden.
Frequentieverhogingen op het spoor zullen ervoor zorgen dat ook het regionaal OV als voor- en natransport meer reizigers te verwerken krijgt. Binnen de
scope van dit OV-Streefbeeld 2020 wordt uitgegaan van de volgende ontwikkelingen ten aanzien van het spoor tot 2020:

• Een groot project voor de Utrechtse regio binnen PHS betreft het project
Doorstroom Station Utrecht (DSSU). Doel van dit project is om Utrecht
Centraal gereed te maken voor een hoogfrequente en betrouwbare treindienstregeling. Dit project is nu in uitvoering en naar verwachting gereed
eind 2016.
• De verbouwing van station Utrecht Lunetten inclusief nieuw voorplein en
busplein is in uitvoering en gereed in 2015.
• Station Vaartsche Rijn wordt geopend eind 2015/begin 2016.
• Tussen Utrecht Centraal en Woerden rijden de Sprinters vier keer per uur.
Tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen rijden de Sprinters zes keer
per uur.
• Tussen Amsterdam en Eindhoven rijden de Intercity’s eveneens zes keer
per uur.
Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen op het spoor tot
2025, zie bijlage.

2.5 Uitgangspunten concessies tot 2020
2.5.1 Uitgangspunt nieuwe concessie regio Utrecht
December 2013 is Qbuzz gestart met de uitvoering van de nieuwe concessie
voor de regio Utrecht. Deze concessie heeft een doorlooptijd tot december
2023. De concessieafspraken, waaronder de prijs en wat Qbuzz heeft aangeboden, staan daarmee vast. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het
OV-Streefbeeld 2020.

De 144 -bussen (Euro V+EEV) die Qbuzz heeft overgenomen zijn in 2019 afgeschreven. Over de opvolging dienen nieuwe afspraken te worden gemaakt op
basis van de dan actuele vervoersprognose (basis voor het benodigde wagenpark) en de stand van voertuigtechniek. Door Qbuzz is het voornemen uitgesproken om dan ook te komen tot een uitbreiding van het elektrische-wagenpark.

2.5.2 Overige concessies (binnen de regio Utrecht)
Naast de nieuwe concessie Regiovervoer Utrecht tot 2023 wordt het vervoer
binnen de Utrechtse regio ook uitgevoerd door de volgende andere concessies:
•
•
•
•
•

Utrecht (provincie Utrecht, aflopend op 13-12-2016)
Taakgebied (provincie Zuid-Holland, aflopend op 9-12-2018)
Stads- en streekvervoer Almere (gemeente Almere, aflopend op 31-12-2017)
West-Brabant (provincie Noord-Brabant, aflopend op 14-12-2014)
Achterhoek/Rivierenland (provincie Gelderland, aflopend op 11-12-2020/2025)

Bij deze (nieuwe) concessies vindt – op basis van de WP2000 – vooraf
overleg plaats met BRU als aangrenzende OV-autoriteit bij het bepalen van
de concessie-eisen en randvoorwaarden. BRU dient toestemming te verlenen
om met deze concessies binnen het BRU-gebied te mogen rijden. Bij de
voorwaarden die BRU hieraan zal gaan verbinden in het overleg met de
aangrenzende OV-autoriteiten zal het OV-Streefbeeld 2020 en de invoering
van de nieuwe regioconcessie leidend zijn. Indien BRU eisen stelt die forse
financiële consequenties hebben, zal hierover onderhandeld moeten worden.
Binnen de lopende concessies kan BRU geen nieuwe eisen stellen of nieuwe
randvoorwaarden inbrengen.

2.6 Uitgangspunten fiets- en autobeleid

Door inzet van nieuwe Euro VI-dieselbussen en door op buslijn 2 elektrische
bussen te laten rijden neemt de uitstoot van schadelijke stoffen per reizigerskilometer af. Daarnaast biedt Qbuzz aanvullende maatregelen om de uitstoot
nog verder te reduceren, ook op plaatsen met kritische luchtkwaliteit.

In de vastgestelde Regionale Fietsvisie is het uitgangspunt opgenomen om
het fietsgebruik in de regio verder te stimuleren als onderdeel van het op
duurzame wijze leefbaarder en beter bereikbaar maken van de regio.
Uitgangspunt is dat fiets en OV hierin geen concurrerende modaliteiten zijn,
maar elkaar aanvullen. Beide hebben voor- en nadelen die per mobilist en
omstandigheden kunnen verschillen. Zo kan de ene keer gekozen worden
voor het OV en de andere keer voor de fiets. Of voor een combinatie van
beide, mits de juiste ketenvoorzieningen worden getroffen.
Om deze keuzereiziger zoveel mogelijk van dienst te zijn wordt de komende
jaren veel geïnvesteerd in fietsvoorzieningen bij diverse OV-knooppunten en
haltes met een hoog fietsgebruik. Denk daarbij aan betere fietsroutes, fietsenstallingen en fietsleensystemen (OV-fiets). Dit gebeurt de komende jaren
vanuit diverse landelijke, regionale en lokale programma’s. Specifiek nabij de
Utrechtse OV-terminal worden al 33.000 fietsparkeerplekken gerealiseerd,
waaronder de grootste fietsenstalling ter wereld.
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Wat betreft de autobereikbaarheid in de regio is het uitgangspunt dat door de
investeringen in het Rijkswegennet de filedruk in de regio afneemt. Dit is ook
belangrijk voor het economisch functioneren van de regio. Gelijktijdig zorgen
de verdere (economische) ontwikkeling en de grootschalige werkzaamheden
aan de Ring Utrecht (A27) ervoor dat de autobereikbaarheid van de regio
onder druk komt te staan in 2020. Dit geldt specifiek voor de – stedelijke –
economische kerngebieden: te veel autoverkeer en een hoge parkeerdruk
maken deze economische belangrijke gebieden minder bereikbaar en minder
aantrekkelijk. Naast de autokosten speelt hierbij ook voor veel regionale
werkgevers – verenigd in de U15 – duurzaamheid (reductie van de CO2uitstoot) een belangrijke rol.
De komende periode zijn er diverse maatregelen voorzien die het autogebruik
gaan beïnvloeden en waarbij het uitgangspunt is dat het OV een alternatief
moet vormen. In het bijzonder betreft dit de maatregelen binnen de gemeente
Utrecht als uitwerking van ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’, waarin vanaf
2015 met enkele verkeerscirculatiemaatregelen het autoverkeer in het
centrumgebied wordt beheerst.

Binnen het beschikbare budget is beperkt ruimte om financiële gevolgen
van optredende risico’s op te kunnen vangen en om ambities te realiseren.
Een belangrijke component van de begroting vormen de – naar verwachting
groeiende – reizigersinkomsten uit kaartverkoop. Vanwege de hoge en
toenemende kostendekkingsgraad zijn deze de belangrijkste bron om de
OV-exploitatiekosten jaarlijks te dekken. De dekking van deze jaarlijkse kosten
en de daadwerkelijk gemaakte kosten moeten minimaal sluitend zijn voor een
gezonde bedrijfsvoering van de vervoerder en BRU (zie figuur hieronder).
Per jaar is in de periode tot en met 2017 € 26,7 mln. beschikbaar voor OVexploitatiesubsidie. Daarbij komt gemiddeld circa € 65 mln. aan reizigersopbrengsten. Hiermee worden de exploitatiekosten van de vervoerder gedekt.
De vervoerder kan binnen de BRU-concessie hiervoor een kleine 900.000
dienstregelingsuren op jaarbasis aanbieden.
Daarnaast wordt er jaarlijks € 21 mln. aan tramexploitatiekosten (onderhoud,
energie en beheer van het materieel en de infrastructuur) gemaakt door BRU
Regiotram.
Vanaf 2018 tot en met 2020 neemt het benodigde exploitatiesubsidiebudget af
tot € 19 mln.; deels omdat de kosten verschuiven van bus naar tram met de
ingebruikname van de Uithoflijn. De jaarlijkse tramexploitatiekosten stijgen
met € 11,5 mln. tot jaarlijks € 34 mln. In dit bedrag zit de exploitatie van de
Uithoflijn en de afschrijving van de nieuwe trams en infrastructuur.

2.7 Financiële uitgangspunten
In de OV-visie is gesteld dat het openbaar vervoer in de regio Utrecht kosteneffectief moet zijn. Dit betekent dat het OV-Streefbeeld 2020 niet alleen inhoudelijk en qua tijdsfasering realiseerbaar moet zijn, maar ook financieel solide
en realiseerbaar is.
In de meerjarenraming van BRU is rekening gehouden met de omvang van
het OV-aanbod zoals deze in het Vervoerplan 2014 is opgenomen en de
verwachte ontwikkeling bij de start van de exploitatie van de Uithoflijn.

De verwachting is dat door de jaarlijkse stijging van het aantal reizigers de
opbrengsten stijgen naar € 72 mln. in 2020, waardoor het voorzieningenniveau met 890.000 DRU ook in het Vervoerplan 2020 gerealiseerd kan blijven
worden, inclusief Uithoftramlijn.

Jaarlijkse kosten en dekking
< kosten dekking >
2013

kosten vervoerder op basis vervoerplan 2013
€ 107

€125

tram
€ 18

exploitatiesubsidie
voor vervoerder € 45

bijdrage
tram € 18

kaartopbrengsten
€ 40 tram

studentenkaart
€ 22

BRU bijdrage vanuit BDU: 63 mln

2020
€132

kosten vervoerder op basis van OV-streefbeeld 2020
€ 92

tram
€ 28

?

Uithoflijn exploitatie
subs. € 20
€ 12

bijdrage
tram € 40

BRU bijdrage vanuit BDU: 60 mln
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prognose kaartopbrengsten
€ 46 tram

studentenkaart
€ 26

2.7.1 Financiële risico’s bij de uitvoering van de concessie OV

2.7.2 Financiële uitgangspunten OV-infrastructuur en tramdoorkoppeling

Uit de lopende inventarisatie van risico’s bij de afdeling OV&M, waar het
beheer van de concessie OV en regiotaxi alsmede de subsidieverstrekking uit
het programma Wegen en Verkeer plaatsvindt, is een lijst van de volgende
grote risico’s samengesteld:

Voor investeringen in infrastructuur en knooppunten is in de periode 2014 tot
en met 2020 € 226 mln. in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en
Vervoer (RUVV) opgenomen:
•

• Gevolgkosten verbouwing stationsgebied Utrecht, waaronder langdurige
sluiting van de Leidseveertunnel, voor de kosten van inzet van het busvervoer en verlies van reizigersopbrengsten (tram/bus), omdat reizigers
alternatieve mogelijkheden gaan zoeken.
• Vervallen van de OV-studentenkaart vanaf 2016, waardoor, afhankelijk van
de alternatieven die voor studenten als vervanging worden aangeboden,
de reizigersopbrengsten fors achteruit kunnen gaan.
• Ongunstige locatie van de stadsbusstalling na verplaatsing in 2019, noodzakelijk omdat de mogelijkheid van gebruik van de busstalling aan de
Europalaan vanaf 2019 vervalt. Hoe verder een nieuwe busstalling van het
Centraal Station af ligt, des te meer de kosten van ‘lege uren’ van de route
van en naar de busstalling op kunnen lopen. Ook het niet tijdig beschikbaar
zijn van een alternatief is een risico.
• De indexatie die het Rijk vergoedt blijft achter bij de indexatie die BRU aan
de vervoerder moet betalen. In de afgelopen jaren is dat verschil gemiddeld
1% geweest.
• Toekomstige exploitatiekosten van de Uithoflijn wijken af van de huidige
inschatting. Vanaf 2019 kan dat een effect op de exploitatiekosten hebben.
• Achterblijven van de groei in de begrote reizigersopbrengsten (gemiddeld
is een jaarlijkse opbrengstengroei van 1,75% opgenomen).
• Meerkosten eventuele uitbreiding van de (spits)dienstregeling bij doorzetten reizigersgroei. De exploitatiekosten in de begroting zijn gebaseerd
op een omvang van het OV-aanbod van 890.000 DRU’s. Indien een forsere
groei optreedt dan voorzien en dit niet voldoende gecompenseerd wordt
door efficiencyeffecten uit een verbeterde doorstroming en lijnennetopbouw, dient er extra capaciteit te worden ingezet om het groeiende
reizigersaanbod te verwerken. Vooral gedurende de spitsuren kan dit
zorgen voor hogere exploitatiekosten (zie kader: voorbeeld lijn 287).
Deze kosten zijn voor rekening en risico van BRU.

€ 121 mln. aan lopende investeringen in vastgestelde subsidies aan
businfrastructuur (AROV, HOV, VERDER-pakket);
• € 100 mln. als bijdrage vanuit VERDER aan de investeringen van € 323 mln.
in het project UHL.
• € 5 mln. aan kleine doorstromingsprojecten (besparing, Beter Benutten).
De al in voorbereiding/uitvoering zijnde infrastructurele maatregelen
(incl. Uithoflijn) zijn volledig gedekt vanuit de lopende investeringsprogramma’s. Deze investeringsprogramma’s zijn tot 2020 daarmee volledig belegd.
Dit geldt ook voor de spoor- en nieuwe/vernieuwde stationsprogramma’s,
die grotendeels via het Rijk lopen (MIRT).
(Kleinschalige) infrastructurele aanpassingen ten behoeve van de doorontwikkeling van het lijnennet kunnen bekostigd worden uit het nog niet bestemde
budget van € 2,0 mln./jaar – in totaal € 11 mln. periode 2014-2020 – dat in het
RUVV is opgenomen.
Dekking van nieuwe doorstromingsmaatregelen is voorzien vanuit de
beschikbare budgetten uit Wegen en Verkeer, en Beter Benutten; vanuit deze
programma’s is het beschikbare budget nog niet volledig toegekend aan
maatregelen. Hierdoor is een restbudget nog vrij toewijsbaar aan nieuwe
doorstromingsprojecten.
De ombouw van de SUNIJ-lijn tot een lagevloertramsysteem en instroom
van lagevloermaterieel is in 2019-2020 financieel mogelijk als de genoemde
risico’s in de komende jaren beperkt optreden; vanaf 2021 zijn deze kosten
volledig te dekken door het inzetten van de OV-infrastructuurgelden (binnen
de 85% BDU).
Kosten voor opwaarderen haltes, P+R-voorzieningen en OV-knooppuntontwikkeling tot 2020 zijn nog niet volledig gedekt in de meerjarenbegroting,
maar hiervoor zal actief gezocht worden naar aanvullende financieringsmogelijkheden (onder andere Beter Benutten 2, Europese subsidies, meeliften
met onderhoudsinvesteringen, bijdragen van derden).

Overigens is de tegenhanger van een risico dat een meevaller plaatsvindt.
Met uitzondering van de risico’s van gevolgkosten van het stationsgebied en
het vervallen van de OV-studentenkaart, kunnen bij elk van bovengenoemde
onderwerpen meevallers optreden. Ook is het onwaarschijnlijk dat alle risico’s
gelijktijdig en/of op maximale wijze optreden.
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2.8 Uitgangspunten netwerkopbouw 2020
Bij de opbouw van het OV-Streefbeeld 2020 heeft de regio het lijnennet
geoptimaliseerd volgens de volgende principes:
•
•
•
•

Sterke corridors tussen de knooppunten.
Meerdere lijnen, hogere (gezamenlijke) frequentie bundelen.
Optimaliseren heen- en terugrichting.
Liefst goede dagverdeling in plaats van alleen spitsverbindingen.
Zo mogelijk ook avond- en weekenddiensten.
• Bundeling op corridors van vervoersstromen en infra-investeringen.

• Uitbouwen van tangentlijnen en ontwikkelen van OV-nevenknooppunten.
• Koppeling van (neven)knooppunten in netwerk met tussenliggende haltes;
goede aansluiting op ketens in een dergelijke corridor.
• Doorkoppelingen/uitwaaieren vanuit corridors is toegestaan, omdat
dit (laagfrequenter) ook rechtstreekse verbindingen blijft bieden en
ontsluitende functie in woonwijken/randen garandeert.
• Indien echter heel laagfrequent (minder dan 30-minutendienst), te weinig
doorgaande reizigers, geen logistieke voordelen, dan kiest de regio voor
de hoofdcorridors (dus aantakken op nevenknooppunten) boven het
doorrijden naar Utrecht Centraal.

Voorbeeld: ontwikkeling lijn 287 Vianen-De Uithof en financiële uitgangspunten
De ontwikkeling van buslijn 287 is een goed voorbeeld waar BRU naar
streeft bij de ontwikkeling van het OV-netwerk, maar ook voor welke financiële uitdaging de regio staat. Lijn 287 was tot december 2013 een spitslijn
die twee keer per uur in de ochtendspits vanuit Vianen een rechtstreekse
verbinding vormde met Rijnsweerd en De Uithof. En in de middagspits
weer terug. Deze lijn groeide jaarlijks licht.
Per december 2013 is deze buslijn gewijzigd en fors uitgebreid: de bus rijdt
in de spits nu ieder kwartier en overdag elk halfuur. Daarmee zijn ook de
aansluitingen op busstation Vianen Lekbrug verbeterd met buslijnen van
Arriva en Veolia vanuit Zuid-Holland en Noord-Brabant. Gelijktijdig bedient
deze lijn niet meer heel Vianen, maar alleen busstation Vianen. Voor enkele
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Instappers lijn 287 in oktober

reizigers uit Vianen betekent dit overstappen, of met de fiets naar dit
OV-knooppunt.
Door de provincie Noord-Brabant/Veolia is in het kader van de landelijke
pilot Snelwegbus het OV actief gepromoot op deze verbindingen en door
BRU/Connexxion is een extra campagne gevoerd in De Uithof en Rijnsweerd,
om andere buslijnen dan de bekende lijn 11 en 12 onder de aandacht te
brengen (‘Anders naar De Uithof’). Doelstelling hiervan was om lijn 11 en 12
alsmede Utrecht Centraal te ontlasten. In de grafiek zijn de bezettingscijfers
van lijn 287 te zien van 2012 en 2013:
Het aantal reizigers is in 2013 fors toegenomen: 134% meer reizigers ten
opzichte van oktober 2012. Hoewel de groei vooral plaatsvond buiten de
spits, is ook het drukste spitsuur (8-9 uur) met 18% gegroeid. In de nieuwe
dienstregeling per december 2014 zet U-OV/Qbuzz daarom ook op de drukste
ritten een gelede bus in.
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren vormt wel de
structurele financiering van deze verbinding: het extra aanbod op lijn 287
wordt door het Rijk gefinancierd vanuit de pilot Snelwegbus voor een
periode van drie jaar. Hierna dient de bekostiging plaats te vinden vanuit
reguliere reizigersopbrengsten én een exploitatiebijdrage vanuit de BRUmiddelen. Juist omdat deze buslijn vooral extra capaciteit in de spitsen
vraagt en het een zeer eenzijdige bediening betreft (er is nauwelijks een
stroom reizigers in de tegenspits), is de kostendekkingsgraad van deze lijn
relatief laag. Dit ondanks de behaalde reizigersgroei. Door efficiencymaatregelen elders in het OV-aanbod en het verbeteren van de doorstroming
(voor lijn 287 vooral Waterlinieweg), kan de huidige inzet van lijn 287 ook
tot 2020 worden gegarandeerd. De inzet van verdere extra spitscapaciteit
dan vier keer per uur is niet voorzien; dit vormt een financieel risico.
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3. Opgaven

In dit hoofdstuk zijn de opgaven die de regio heeft ten aanzien van (OV-)
bereikbaarheid beschreven. Als eerste is de huidige ruimtelijk-economische
situatie van de regio Utrecht kort toegelicht. Daarnaast is de opgave van de
bereikbaarheid van de economische kerngebieden weergegeven. Het hoofdstuk sluit af met de specifieke opgaven voor het OV-netwerk in de regio
Utrecht tot en met 2020.

3.1 Ruimtelijk-economische situatie
Het economisch zwaartepunt van Nederland ligt in de Randstad. Binnen de
Randstad wordt een Noordvleugel (Amsterdam-Utrecht) en een Zuidvleugel
(Rotterdam-Den Haag) onderscheiden. De Noordvleugel van de Randstad
heeft de meeste groei en groeipotentie1 . Hier wordt 25% van het Bruto
Nationaal Product (BNP) verdiend. De Utrechtse economie kenmerkt zich door
een sterke zakelijke en financiële dienstverlening, wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs, en nieuwe ICT-toepassingen. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk
geconcentreerd in de zogenaamde economische kerngebieden.
Utrecht is een aantrekkelijke regio voor studenten en kenniswerkers om te
wonen en daarmee ook voor bedrijven en instellingen om zich hier te vestigen. Tegelijkertijd heeft de economische crisis ook invloed op de (ruimtelijke)
ontwikkeling in de Utrechtse regio. Leegstand van commercieel vastgoed en
uit- of afstel van plannen zijn daar het gevolg van. Ook diverse woningbouwlocaties in de regio zijn uitgesteld of komen later van de grond. Voor een
aantal woning¬bouwlocaties is afgesproken om deze op organische wijze, of
stapsgewijs te laten groeien. Voor deze stapsgewijze ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe woonwijken zal de regio passend openbaar vervoer aanbieden
dat meegroeit met de ruimtelijke ontwikkelingen. Vaak betreft het ook binnenstedelijke ontwikkelingen. Hiervoor kan het huidige OV-aanbod worden benut.

3.2 Bereikbare economische kerngebieden
In de OV-visie is het verbeteren van de OV-bereik¬baarheid van de economische kerngebieden en het ontwikkelen van OV-nevenknooppunten binnen het
OV-netwerk als belangrijke opgave geformuleerd. Dit moet immers leiden tot
een beter OV-netwerk voor de reiziger, het verbeteren van het economisch

1

functioneren van de regio en het ontlasten van het Utrechtse centrum.
Bijgevoegde overzichtskaart geeft deze economische kerngebieden weer
als de belangrijke OV-bestemmingen in de regio. Ook andere belangrijke
bestemmingen (scholen, de grotere winkelcentra en de ziekenhuizen) en
de OV-knooppunten en P+R’s zijn weergegeven: ruim 85% van alle OVverplaatsingen in de regio met bus/tram gaat hier naartoe.
Het (dragende) OV-netwerk moet erin voorzien dat deze knooppunten
onderling en met de belangrijkste woongebieden in de regio optimaal
worden verbonden.

3.3 Opgaven per economisch kerngebied
Hierna is per economisch kerngebied weergegeven welke ontwikkelingen en
opgaven er tot 2020 spelen.

3.3.1 Utrecht Centrum (inclusief stationsgebied)
Utrecht Centrum is in omvang het belangrijkste economische kerngebied
van de regio Utrecht. Een gebied dat meerdere functies heeft: detailhandel,
commerciële dienstverlening, cultuur, horeca, leisure, kantoren, recreatie,
toerisme, onderwijs. Dit economisch kerngebied heeft een zeer belangrijke
regionale en landelijke ontmoetingsfunctie, wat te merken is aan het aantal
vergadercentra (en de hotels die vergaderzalen aanbieden). Door ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken zijn goed bereikbare centraal gelegen plaatsen
aantrekkelijk voor mensen om locatieongebonden werk te verrichten. Dit uit
zich in de opkomst van flexibele werkplekken als Seats2meet en Igluu.
De binnenstad behoudt meer zijn kleinschalige en historische karakter,
waar het stationsgebied dit aanvult met de grootschalige ontwikkelingen en
uitbreidingen. De vernieuwde omgeving rondom Vredenburg vervult hierin
een overgangsfunctie. Nu en de komende jaren wordt er volop gebouwd in
het stationsgebied. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de OV-terminal en
de omgeving, zoals de nieuwe stationspleinen, het Muziekpaleis, bioscopen,
hotels, het stadskantoor en de bibliotheek.
De verkeersdruk in de binnenstad en het stationsgebied, ook door het OV,
leidt tot ruimtelijke en milieuknelpunten. Ook zetten ze de belevingswaarde
van het gebied en daarmee de aantrekkelijkheid onder druk. De centrale
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opgave voor het OV is om de omgevingsoverlast in dit gebied zoveel mogelijk
te beperken. Dat gebeurt door de inzet van schonere voertuigen en door
doorgaande reizigers zoveel als mogelijk een alternatief te bieden buiten
Utrecht Centraal en de binnenstad om.
Binnen het stationsgebied vormt station Utrecht Centraal een zeer belangrijke
positie: de nieuwe OV-terminal is hét nationale spoorwegknooppunt en ook
het belangrijkste OV-knooppunt van de regio Utrecht. Vanuit Utrecht Centraal
lopen zeer veel directe OV-verbindingen naar de regio, maar ook naar de rest
van Nederland.
Het stationsgebied Utrecht is de komende jaren aan een grootschalige verbouwing onderhevig. Dat zal de reiziger zeker tot 2020 volop merken. Tot die tijd is
de uitdaging om het regionaal OV zo goed mogelijk te organiseren in en rond
het stationsgebied; zie 2.3.1.

3.3.2 De Uithof en Rijnsweerd
De Uithof is het Science Park met kennisinstellingen, hoger onderwijs
(hbo+wo) en het medische cluster. De Uithof is de belangrijkste troef van de
regio Utrecht als Europese kennisregio. Om dit verder te versterken is er een
intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, onderwijs en
overheid. De Uithof heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en zal dit
ook blijven doen. De Uithof telt 45.000 studenten en 20.000 werknemers, die
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elke dag naar het gebied reizen. De verwachting is dat De Uithof de komende
jaren groeit met 26%. Het bruto vloeroppervlak van 1 miljoen m² neemt toe
met 260.000 m². Hierdoor ontstaat ruimte voor 53.000 studenten en 30.000
werknemers 2 .
Om de bereikbaarheid van dit economische kerngebied te verbeteren wordt
de Uithoflijn aangelegd, een nieuwe tramlijn tussen Utrecht Centraal en
De Uithof als vervanging van de overbelaste buslijn 12. Door De Uithof wordt
hiervoor een nieuwe bus- en trambaan gerealiseerd met vernieuwde bus- en
tramhaltes. De realisatie van de trambaan is een grote OV-opgave in dit
gebied. De nieuwe P+R De Uithof heeft grotendeels een parkeervoorziening
voor personeel en bezoekers op De Uithof en deels een transferfunctie voor
Utrecht Centrum. In totaal gaat het om ongeveer 2.000 plaatsen.
Rijnsweerd (noord) is vooral een kantoorlocatie, maar ook (studenten)woningen en een nieuw hotel zijn hier in ontwikkeling. De Uithoflijn zal Rijnsweerd
niet direct ontsluiten. Voor de OV-bereikbaarheid blijft Rijnsweerd (noord)
afhankelijk van busvervoer over de HOV-binnenstadsas.

3.3.3 Nieuwegein Stadscentrum, Plettenburg/De Wiers, ’t Klooster
Het centrumgebied van Nieuwegein bestaat uit een gebied met detailhandel,
het Antonius Ziekenhuis, kantoren en overige voorzieningen. Het winkelcentrum is de laatste jaren verbeterd en uitgebreid, en deze centrumvernieuwing

is nog steeds gaande. Er is een nieuw stadhuis gebouwd, het theatercomplex
is gereed, Cityplaza is gerenoveerd. Er wordt nog gewerkt aan het Stadskwartier, de openbare ruimte en de parkeergelegenheid. Dit gebied wordt per OV
ontsloten met tram- en busstation Nieuwegein Stadscentrum. Bij de verdere
ruimtelijke ontwikkeling van Nieuwegein Stadscentrum moet rekening
gehouden worden met het ruimtebeslag dat het tram/busstation inneemt.
Doordat er extra busverbindingen worden geboden vanuit Nieuwegein
Stadscentrum (onder andere de West- en de Oosttangent) is er mogelijk meer
(buffer)ruimte nodig voor het OV-systeem. BRU en de vervoerder zijn hierover
met de gemeente Nieuwegein in gesprek.
De hogevloertramhalte is geïntegreerd in het winkelcentrum; bij ombouw
naar een lamelvloertramhalte ligt hier een opgave.
Plettenburg en De Wiers zijn bestaande bedrijventerreinen in de gemeente
Nieuwegein. ’t Klooster is een bedrijventerrein in aanbouw; het distributiecentrum van V&D en enkele andere bedrijven hebben er al hun intrek genomen. Door de economische crisis is het bouwtempo op ’t Klooster vertraagd.
Op dit moment wordt er een daglijn gereden als OV-verbinding. De verdere
OV-opgave in dit gebied zal afhankelijk zijn van de verdere ruimtelijke
ontwikkeling van dit gebied.

(huidige lijn 39) tussen Maarssen, Leidsche Rijn en Utrecht Centraal.
Lage Weide is een bedrijventerrein met bedrijven die meer zijn gericht op
opslag, distributie en productie. Het bedrijventerrein heeft een grote
multifunctionele binnenhaven aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
Naast de functie van binnenhaven zijn op bedrijventerrein Lage Weide enkele
grote bedrijven gevestigd met hun hoofdkantoren en distributiecentrum.
Dit betreft vooral de noordzijde van Lage Weide. Voorbeelden daarvan zijn:
WE, HEMA, Vögele en Lays. Het gebied wordt per regionaal OV ontsloten door
de bus (huidige lijnen 37 en 39), en medio 2014 door de Westtangent.

3.3.5 Papendorp/Europalaan/Westraven/Laagraven
Papendorp is een vrij nieuw ontwikkeld kantorengebied in het zuidwesten van
de stad Utrecht, in de noordoostelijke ‘oksel’ van het knooppunt Oudenrijn
(A2 en A12). Ook het WTC wordt hier gevestigd en er zijn hotelfaciliteiten in
ontwikkeling. De komende jaren zal de OV-ontsluiting van het gebied verbeteren door de aanleg van de HOV Zuidradiaal. Delen zijn gerealiseerd, maar de
tunnels onder het 5 Mei- en Anne Frankplein moeten nog worden gerealiseerd. Ook de HOV-banen nabij het stationsgebied Utrecht moeten nog
worden aangelegd. De verwachting is dat de aanleg van deze busbanen de
betrouwbaarheid, de snelheid en het comfort van de OV-bereikbaarheid
Utrecht Centraal-Papendorp zal verbeteren. De economische situatie zorgt

3.3.4 Leidsche Rijn Centrum/De Wetering/Lage Weide
In juni 2013 is station Leidsche Rijn geopend. Het station is gelegen aan de
spoorlijn Utrecht-Den Haag/Rotterdam en heeft een bediening van twee keer
per uur en later (tegen 2020) zes keer per uur sprinters naar Woerden en
Utrecht CS. Het is een mogelijke IC-stop voor de treinen naar Leiden. Station
Leidsche Rijn wordt goed aangesloten op het regionale OV-systeem en hier
ontstaat een nieuw OV-knooppunt. Station Leidsche Rijn heeft een belangrijke
positie in het netwerk van tangenten, dat doorontwikkeld wordt. De infrastructuur voor de Westtangent (Maarssen-Leidsche Rijn-Nieuwegein-stadscentrum)
is in aanbouw. Daarnaast zullen ook de zogenaamde binnentangenten Noord
en Zuid (huidige lijnen 10) voor directe verbindingen zorgen naar (station)
Overvecht en De Uithof in de ene richting en Utrecht-Zuid en (station)
Lunetten in de andere richting.
Het gebied rond het station is nog niet ontwikkeld; de economische crisis
heeft gezorgd voor vertragingen in de ruimtelijke ordening. Per 2016 moet dit
hét centrumgebied voor de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland en ook
een aangenaam verblijfsgebied worden.
De Wetering is een hoogwaardig bedrijventerrein met bedrijven in de gespecialiseerde maakindustrie, autobranche en grootschalige detailhandel. Het
bedrijventerrein De Wetering is nog in ontwikkeling, met het recent geopende
Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn. Het is ontsloten met een busverbinding
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ervoor dat de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Papendorp-Noord voorlopig geen doorgang vindt. De huidige –tijdelijke – P+R blijft daardoor tot
2020 op zijn plek.
De centrale plek van Papendorp – Taatsenplein – moet met de komst van de
nieuwe HOV-halte dé centrale ontmoetingsplek van het gebied worden, met
een bijbehorende ruimtelijke inrichting.
Daarnaast zorgt de in aanleg zijnde Westtangent voor een OV-ontsluiting in
meerdere richtingen: Papendorp wordt direct per OV ontsloten vanaf station
Leidsche Rijn en Nieuwegein Stadscentrum.
Het gebied rond de Europalaan (Kanaleneiland-Zuid) is een belangrijk economisch werkgebied, waar naast kantorenfuncties ook de meubelboulevard
en scholen zijn gevestigd. De komende jaren vindt uitbreiding van de hotelfaciliteiten plaats. Aan de noordzijde van het Europaplein is de Merwedekanaalstrook in ontwikkeling met – vooral stedelijke – woonfuncties.

3.4 Opgaven OV-netwerk 2020

•
•

•

•

In 2020 moet er een OV-netwerk van tram en bus in de regio liggen dat in de
volgende opgaven voorziet:
• Meer reizigers (willen) met het OV reizen, omdat het OV-aanbod beter is
en aansluit bij de vraag vanuit de reiziger: er wordt een snel, betrouwbaar,
frequent en aantrekkelijk reisaanbod geboden naar de belangrijkste
bestemmingen in de regio.
• De betrouwbaarheid van het OV in zijn geheel moet verbeteren, niet in
de laatste plaats door de afronding en oplevering van de vele lopende
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•
•

projecten die tot 2020 plaatsvinden en het eind van een periode van veel
werkzaamheden markeren.
Meer reizigers moeten comfortabeler worden vervoerd, juist ook op de
drukste tijden en rijrichtingen (bieden van voldoende capaciteit).
De omgevingshinder van het OV moet per saldo afnemen, door het OVaanbod beter te benutten (efficiënter door afstemming van vraag en
aanbod). Er dient vooral minder OV-hinder te ontstaan doordat doorgaande
vervoersstromen via het Utrechtse centrum en de binnenstad zoveel als
mogelijk zijn worden afgevangen via alternatieve routes buiten Utrecht
Centraal om. De Utrechtse binnenstad moet juist meer voor het – groeiende
– OV-bestemmingsverkeer van/naar Utrecht Centrum gaan dienen.
Alle economische kerngebieden zijn in ieder geval op een directe wijze
verbonden met omliggende OV-knooppunten en altijd met Utrecht Centraal
als het (intercity-)OV-knooppunt in de regio. Behalve de radiale – centrumgerichte – lijnen moet een stelsel van zogenaamde tangentlijnen voorzien in
vlotte en directe buslijnen om het centrum heen.
Het beoogde OV-netwerk voorziet in de invulling van veruit de belangrijkste
reisrelaties naar de (nieuwe) economische kerngebieden in de regio: het
dragende netwerk. Samen met het ontsluitende netwerk worden hiermee
ook de meeste kleinere vervoersstromen gefaciliteerd (invulling sociale
functie OV).
Haltes en (bus)stations zijn voor alle reizigers toegankelijk, aantrekkelijk en
(sociaal) veilig ingepast in de omgeving.
De haltes en het OV-systeem worden aantrekkelijker voor ketenverplaatsingen: fiets of auto dient gecombineerd te worden met OV, zodat
mobilisten optimale keuzevrijheid hebben voor een slimme invulling
van hun reis.

4. Hoofdkeuze

In dit hoofdstuk is de gelaagde opbouw van het OV-systeem, zoals weergegeven in de OV-visie, uitgewerkt. Daarnaast is voor de periode tot en met 2020
beschreven welk hoofdmodel gehanteerd is voor de uiteindelijke uitwerking
van het OV-Streefbeeld 2020.

4.1 Aanscherping drielagensysteem OV-visie als uitwerking
tot 2020
In de OV-visie is een gelaagde opbouw van het OV-systeem voor de Utrechtse
regio geïntroduceerd. Daarbij is onderscheid gemaakt in het dragend netwerk,
het servicenetwerk en het individueel vervoer. Om te zorgen dat deze beoogde
drielagenstructuur zich de komende periode tot 2020 ook daadwerkelijk zo kan
ontwikkelen, is de netwerkopbouw met het drielagensysteem in dit OV-Streefbeeld 2020 verder aangescherpt en uitgewerkt.

4.1.1 Dragend netwerk
Het dragend netwerk vormt de hoofdlaag van het OV-systeem. Het vervoert de
grootste aantallen reizigers. Snelheid en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. De buslijnen van dit dragende netwerk verbinden woongebieden met economische kerngebieden en knooppunten. Utrecht Centraal
is hét knooppunt in de regio, aangevuld met OV-nevenknooppunten. De inzet
is om vervoersstromen zoveel mogelijk te bundelen zodat lijnen met een hoge
kostendekkingsgraad ontstaan. Bij een eventuele vertramming na 2020 van
dragende corridors zullen deze één op één opgaan in een tramlijn. Resterende
dragende buslijnen zullen dan indien mogelijk hierop aantakken, waardoor
ze transformeren naar een tangent of ontsluitende buslijn.
Het dragend netwerk bestaat uit het spoor met de stations, het tramnetwerk
en de snelle en frequente buslijnen. Doorgaans worden overdag zes of meer
bus-/tramritten per uur geboden. Aan dit netwerk worden hoge eisen gesteld
qua snelheid en betrouwbaarheid. Daarom zijn infrastructurele investeringen
in doorstroming, bijvoorbeeld de aanleg van busbanen, zoveel mogelijk op
het dragend netwerk gericht. De kostendekkingsgraad van dit netwerk is
hoog, de kosten per reiziger zijn laag.

4.1.2 Servicenetwerk > ontsluitend netwerk
De tweede laag in het OV-systeem bestaat uit het servicenetwerk, zoals
beschreven in de OV-visie. In het voorliggende OV-Streefbeeld 2020 spreken
we niet meer van het servicenetwerk, maar van een ontsluitend netwerk.
Het ontsluitend netwerk bestaat uit buslijnen waar een lagere snelheid
geaccepteerd wordt, in tegenstelling tot de lijnen uit het dragend netwerk.
Dat komt ook omdat de routes van deze buslijnen over het algemeen minder
gestrekt zijn. De buslijnen van het ontsluitende netwerk hebben in de meeste
gevallen een lagere frequentie dan de lijnen van het dragende OV-netwerk.
Ook sommige drukkere lijnen in de stad vallen onder het ontsluitende netwerk. Buslijnen in het ontsluitende netwerk hebben dus niet per definitie een
lage bezetting. De infrastructurele mogelijkheden en reizigersbehoefte aan
een snelle doorstroming zijn echter minder dan bij het dragend netwerk.
Een voorbeeld van een lijn met een hoge bezetting maar met aandachtspunten ten aanzien van doorstroming en betrouwbaarheid is lijn 3 richting
Zuilen (Amsterdamsestraatweg). Infrastructurele maatregelen worden in
principe niet gericht op het ontsluitende netwerk; dit is vaak ook niet kosteneffectief. Wel worden optimalisaties bij verkeerslichten nagestreefd.
Doorgaans is de maximale frequentie vier ritten per uur op lijnen in de stad
en twee ritten per uur daarbuiten. Ook de minimumontsluiting van kleine
kernen behoort tot het ontsluitend netwerk. Dan is de minimale frequentie één
rit per uur tussen 7 en 19 uur (ma-za) naar het dichtstbijzijnde OV-knooppunt.
Ten aanzien van toegankelijkheid, stiptheid, reisinformatie en klantvriendelijkheid van de chauffeurs gelden voor de buslijnen in alle lagen dezelfde
concessie-eisen als elders in de regio.

4.1.3 Individueel vervoer > maatwerkoplossingen
In de categorie individueel vervoer (laag 3) is in de OV-visie de fiets, de auto
en regiotaxi voor doelgroepen ondergebracht. Een deel van het servicenet
uit de OV-visie wordt samengevoegd met deze laag en omgedoopt tot de
categorie maatwerkoplossingen.
BRU wordt regelmatig gevraagd om fijnmaziger – lokaal – openbaar vervoer
of doelgroepenvervoer te realiseren. Fijnmazigheid betekent in dit geval wat
betreft plaats (kortere loopafstanden), tijd (hogere frequenties, bredere
bedieningsperiode) en bestemming (minder overstappen).
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4.2.1 Tijdshorizon
Er is geen aanleiding om de vastgestelde en in 2.1 beschreven beleidslijn uit
de OV-visie voor het OV-Streefbeeld 2020 te herzien. Wel is er een belangrijk
verschil wat betreft de tijdshorizon: de OV-visie richt zich op de termijn tot
2028, met als uitgangspunt dat diverse nieuwe tramlijnen in de regio als
dragende corridors en OV-nevenknooppunten gerealiseerd zijn. Dit wordt
uitgewerkt in de NOBRUZ-studie die zich richt op de periode na 2020, waarin
een tweede tramlijn of hoogwaardige busalternatieven worden verkend. In de
periode tot en met 2020 is vanuit het lopende infrastructurele programma
alleen de (doorgekoppelde) tramlijn naar De Uithof voorzien. Centrale vraag
voor de ontwikkeling van het OV-netwerk in de periode tot 2020 is:
Hoe wordt omgegaan met het bussysteem op de drukke OV-assen naar
Utrecht Centraal?
Hiervoor is een tweetal ontwikkelingsmodellen beschreven en uitgewerkt:
• Model 1: Benutten en doorrijden
• Model 2: Aantakken en overstappen

In hoofdstuk 5.3 zijn alle buslijnen in de regio ingedeeld binnen deze drielagenstructuur. Met het dragend netwerk, het ontsluitende netwerk en de
maatwerklijnen (met de nummers, zie hoofdstuk 5.3) wordt het totale OV
geboden dat in de OV-visie als minimum is bepaald.

Model 1

4.2 Hoofdkeuze dragend OV-netwerk
Hierna zijn twee modellen weergegeven ten aanzien van de ontwikkeling van
het dragend OV-netwerk in de periode tot en met 2020. De keuze voor een
model vormt de basis voor de uitwerking van het OV-Streefbeeld 2020, zoals
beschreven in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk is inzichtelijk gemaakt wat de
effecten zijn van beide modellen, onder andere ten aanzien van kosten, reistijd
en bereikbaarheid. Uiteindelijk wordt een keuze gemaakt voor één van de
twee modellen.
In de bijlagenrapportage is weergegeven hoe de verschillende subvarianten
binnen dit basismodel geoptimaliseerd zijn tot het uiteindelijke OV-Streefbeeld
2020. De onderbouwing bestaat uit berekeningen met onder andere het
verkeersmodel, de resultaten uit de enquête en de verdiepingssessies met
onder andere het (bewoners)panel en de gemeente- en provinciemedewerkers.
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Model 2

4.2.2 Model 1: Benutten en doorrijden
In model 1 kiest de regio ervoor om de diverse buslijnen in de regio niet aan
te takken, maar beter te benutten. Hierdoor blijven meerdere bussen in het
centrum van Utrecht rijden, bijvoorbeeld op de Binnenstadsas. Wel verdwijnt
het onderscheid tussen stads- en streekbussen. In dit model is ook het onder-

scheid tussen dragende buslijnen en ontsluitende buslijnen minder strikt:
op de uitlopers van deze buslijn krijgt deze een ontsluitend karakter, terwijl
deze op de hoofdcorridor (bundel met andere lijnen) wel een dragend karakter
heeft. Daar wordt met de diverse buslijnen ook hoogfrequent gereden en
moeten ook grote reizigersstromen comfortabel en snel worden vervoerd.
Op de knooppunten die met deze lijnen worden verbonden zullen minder
mensen moeten overstappen op ander (ontsluitend) vervoer; een deel van de
reizigers behoudt zijn rechtstreekse verbinding. Uiteraard kán men op deze
knooppunten wel overstappen, ook naar de fiets en auto. Dit moet ook in dit
model goed gefaciliteerd worden.

radiale OV-assen, maar daar staat tegenover dat dit voor de leefbaarheid van het systeem, het beperken van de druk tijdens de vele huidige
en komende werkzaamheden, de verkeersafwikkeling (ook van OV) en
het bieden van directere en snellere verbindingen voor de reiziger wel
heel belangrijk is, juist ook in de periode tot en met 2020. Daarom kiest
de regio ervoor om ongeacht de hoofdkeuze voor model 1 of 2 volledig
in te zetten op tangentontwikkeling en knooppuntontwikkeling in de
regio.

4.2.3 Model 2: Aantakken en overstappen

1. Waar liggen de OV-knooppunten en overstappunten? Past dit
infrastructureel en ruimtelijk?
2. Welk model levert de grootste bijdrage aan de doelstelling om te
groeien in reizigers en opbrengsten vanwege de betaalbaarheid
van het OV-systeem?
3. Welk model levert de beste bijdrage aan de bereikbaarheidsopgave
van de regio (verbeteren van de OV-bereikbaarheid van de economische kerngebieden, verleiden van keuzereizigers naar het OV ten
koste van autoverkeer, waardoor het parkeer- en congestieprobleem
vermindert of in ieder geval een goed alternatief wordt geboden)?
4. Wat kosten de beide modellen qua investerings- en vooral jaarlijkse
exploitatiekosten? Verbetert de kostendekkingsgraad? En past dit
(inclusief de verwachte reizigersopbrengsten uit vraag 2) binnen de
beschikbare begroting van de exploitatiesubsidie van de regio?
5. Is er een verschil qua voertuigbelasting (intensiteiten en tram-/
businzet standaard/geleed/dubbelgeleed) op de diverse OV-corridors
in beide modellen? En welk model heeft hier vanuit omgevingsperspectief – niet vanuit de reizigers – de voorkeur?

In dit model worden de buslijnen van/naar Utrecht Centraal geïntegreerd
tot één of enkele buslijnen die alleen rijden van knooppunt naar knooppunt.
Daarmee functioneren deze als voorloper van toekomstige tramlijnen
(pretramlijn): hoogfrequent, regelmatig, snel en in staat grote reizigersstromen comfortabel te vervoeren. Vanaf de (nieuwe) knooppunten moeten
doorgaande reizigers gedwongen overstappen in een fijnmaziger OV-systeem
dat de randen van de stad en regio bedient. De aansluitende bussen op de
knooppunten vervullen hun zogenaamde feederfunctie optimaal, waardoor op
knooppunten wordt gewacht en de frequenties en bedieningstijden aansluiten
op de hoofdbediening van OV-knooppunten (bijvoorbeeld: komt er vier keer
per uur een trein, dan vertrekt er ook vier keer per uur een aansluitende bus
voor het natransport). Bij dit model wordt de rol van fiets en auto vergroot in
het voor- en natransport. Op plaatsen waar tramhaltes of Spinter-stations al
aanwezig zijn is het (ontsluitende) busvervoer zo goed mogelijk aangesloten.
In dat geval wordt maximaal gebruikgemaakt van deze railverbindingen en
worden de parallelle lijnen busverbindingen. Op een deel van deze (rail)
verbindingen moet de capaciteit worden vergroot om deze reizigersstroom
adequaat te kunnen verwerken.
Onderscheidend ten aanzien van model 1 zijn:
• De (gedwongen) overstappunten.
• De vervallen (rechtstreekse) deeltrajecten.
• De trajecten waar versterking (extra capaciteit) nodig is.
In de bijlagenrapportage zijn deze twee hoofdmodellen uitgebreid beschreven.
Niet onderscheidend in deze beide modellen tot 2020 is de verdere ontwikkeling van tangenten en nevenknooppunten om Utrecht Centraal, de binnenstad
en De Uithof-buslijnen te ontlasten. Weliswaar zorgt de tangentontwikkeling
voor een vermindering van de groei van het reizigersaanbod op de drukke

Bij de keuze voor een van deze twee hoofdmodellen staan de volgende
vragen centraal:

Bij dit laatste wordt alleen gekeken naar het aantal bussen in 2020,
omdat op dit moment niet is in te schatten welk soort busmaterieel er
in 2020 rijdt (opvolger Euro VI/elektrisch?) voor vooral opvolging van de
144 EEV-bussen binnen de huidige regioconcessie. Ook is er geen
onderscheid gemaakt in de lengte van de voertuigen: standaard/geleed/
dubbelgeleed.
In de schema’s hierna zijn beide modellen vergeleken op basis van
rechtstreekse OV-verbindingen die vanuit Utrecht Centraal worden
geboden (model 1) of komen te vervallen (model 2) rood weergegeven.
Daarbij zijn ook de verplichte overstapknooppunten en de te versterken
OV-corridors weergegeven.
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4.3 Resultaten modelkeuze
Reizigersbeleving en ervaringen met aantakken
De effecten van model 1, ‘Benutten en doorrijden’, sluiten het best aan bij het
huidige lijnennetwerk en de lopende infrastructurele ontwikkeling. Daarom is
deze variant ook het best te voorspellen wat betreft de effecten.
Model 2 kent een aantal grote onzekerheden, waarbij de OV-tarieven en
effecten van overstappen minder goed vooraf zijn in te schatten. De overstap
tussen bus en trein hangt er sterk van af hoe de tariefstructuur van trein en
bus op elkaar aansluiten. Op dit moment betaalt een reiziger bij een dergelijke
overstap zowel voor de bus als voor de trein een instaptarief; ook is het
kilometertarief van de trein hoger dan voor de bus. Ook de overstapwaardering is vooraf moeilijk (kwantitatief) te bepalen: als reizigers in een winter
moeten overstappen op een donker station werkt dit anders door dan ’s
zomers in een levendige omgeving bij mooi weer (zie ook kader: reizigersbeleving en ervaringen met aantakken). Dit maakt het moeilijker om een
kwalitatieve vergelijking op netwerkniveau tussen beide modellen uit te
voeren en tot een betrouwbaar resultaat te komen.

4.3.1 Benodigde dienstregelingsuren (DRU’s)
Model 2 levert een ‘ongewogen’ besparing op van circa 44.000 DRU’s op
jaarbasis. Dit is het saldo van een besparing van 100.000 DRU’s als gevolg van
het inkorten tot de knooppunten, een extra inzet van 24.000 DRU’s binnen de
stad om extra capaciteit toe te voegen op bestaande bus-/tramlijnen en 32.000
DRU’s voor uitbreidingen op de aantakkende lijnen, zodat op knooppunten
een goede aansluiting altijd mogelijk wordt gemaakt. In deze ‘ongewogen’
besparing op DRU’s is het effect niet meegenomen dat op sommige lijnen
kleinere (en goedkopere) bussen ingezet kunnen worden en op andere lijnen
juist meer grotere voertuigen, zoals de inzet van dubbelgeleed op de oostwestas Leidsche Rijn-Centrum-De Uithof (lijn 28+11) en een extra frequentieverhoging op de tramlijn IJsselstein/Nieuwegein-Utrecht-De Uithof.
Potentieel probleem is de capaciteit in de trein vanaf de stations Bunnik,
Leidsche Rijn, Breukelen en Overvecht waarin nu tot 2020 geen extra
capaciteitsuitbreiding is voorzien om de extra groei als gevolg van model 2
‘Aantakken en overstappen’ te faciliteren.
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Uit de bewonersenquête, workshops en ervaringen met overstappen
tijdens de grootschalige buitendienststellingen van de tram en lijnennetaanpassingen in Utrecht (kleinschalige overstapintroductie in delen van
Vleuten, Hoograven en Lombok) en in 2008 op station Breukelen (reizigers
uit Stichtse Vecht, Ronde Venen) wordt dit beeld bevestigd. Overstappen
wordt vaak (zeer) negatief beleefd, maar kan op begrip rekenen als dit
goed gefaciliteerd wordt, de omstandigheden gunstig zijn en er een
goed alternatief aanwezig is. Toch moet op een doorgaande lijn gerekend
worden op ‘vraaguitval’ (reizigers die afhaken) van 10-20%; dit wordt
bevestigd vanuit zowel de ervaringsgegevens als (internationaal) onderzoek. Het creëren van een gedwongen overstap op een bestaande lijn
vanuit de stad/regio naar het belangrijkste OV-knooppunt/de binnenstad
lijkt weinig draagvlak onder reizigers te hebben. Voor veel reizigers ‘hoort’
naar deze bestemming een goed OV-aanbod aanwezig te zijn, ook omdat
de autobereikbaarheid en het parkeren logischerwijs minder goed geregeld is. En onder goed OV-aanbod behoren directe verbindingen; naar
andere bestemmingen in de regio of vanuit de regio naar elders in
Nederland ‘snapt’ de reiziger dat overstappen in het OV noodzakelijk is;
hij/zij zal dit dan ook sneller accepteren. Het draagvlak om overstappen
daadwerkelijk in te voeren, kan daardoor alleen verkregen worden als
reizigers in totaal duidelijke voordelen behalen ten opzichte van een
OV-netwerk zonder overstap. Voor sommige reizigers betekent dit dan
een verslechtering, maar voor de meeste reizigers moet hier dan wel
een verbetering tegenover staan (in geval van aantakken op Breukelen
was dit de frequentieverhoging van de trein van twee naar vier keer per
uur tussen Breukelen en Utrecht).

4.3.2 Benodigde infrastructurele aanpassingen en investeringskosten
Het lijnennet dat voortkomt uit model 1, ‘Benutten en doorrijden’, kan geheel
worden gereden zonder aanvullende investeringen te doen in infrastructuur
en knooppunten, uitgezonderd de doorkoppeling van de UHL en ombouw van
de SUNIJ-lijn tot lagevloertram. Extra investeringen zijn wel zeer wenselijk
met het oog op kwaliteits- en efficiencyverbetering (vooral doorstroming) en
beperkte aanpassingen in het lijnennet. In totaal bedraagt deze investeringsbehoefte circa € 95 tot € 125 mln. op basis van een globale schatting.
De dekking van deze maatregelen kan grotendeels worden gevonden binnen
bestaande programma’s.
Het lijnennet dat voortkomt uit model 2, ‘Aantakken en overstappen’, kan niet
worden gereden zonder extra investeringen te doen in de infrastructuur en
knooppunten. Behalve de maatregelen zoals aangegeven bij model 1, ‘Benutten en doorrijden’, gaat het hierbij vooral om de extra capaciteitsuitbreiding
op de tramlijn (SUNIJ-lijn en Uithoflijn) en het op de beoogde knooppunten

faciliteren van de reizigersoverstap en verkeersafwikkeling (incl. logistieke
functie op begin- en eindpunten) van de grotere aantallen (bus)voertuigen.
Daarbij moet vaak extra verkeersruimte worden gecreëerd in stedelijk gebied
en dienen goede aansluitingen te worden gemaakt op busbanen en het
stedelijke hoofdnetwerk. Dit alles zorgt voor forse extra investeringskosten:
• Investering in frequentieverhoging tramlijn naar twintig keer uur en capaciteitsuitbreiding opstelcapaciteit (tien tramstellen x € 3,5 mln. + € 10 mln.
uitbreiding opstelcapaciteit remise/De Uithof =) € 45 mln.; naast de kosten
ombouw van de SUNIJ-lijn en doorkoppeling op de Uithoflijn.
• Capaciteitsuitbreiding busstation Nieuwegein: + € 5 mln.
• Uitbreiding Westraven tot bus-/tramstation, inclusief keergelegenheid en
aansluiting op Europalaan: + € 15 mln.
• Uitbreiding busvoorzieningen WKZ Uithof: + € 15 mln.
• Uitbreiding busknoop Papendorp met keergelegenheid: + € 5 mln.
• Uitbreiding station Bunnik met bushalte en keergelegenheid: + € 5 mln.
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Rekenvoorbeeld: aantakken op de corridor Utrecht–De Uithof-Zeist
De huidige reistijd tussen Zeist Jordanlaan en Utrecht Centraal bedraagt
zestien minuten. Deze route wordt door diverse lijnen gereden via de
directe route Utrechtse Binnenstadsas-Berekuil-Utrechtseweg. Binnen
Zeist waaieren deze buslijnen uit en enkele buslijnen rijden verder dan
station Driebergen-Zeist. De meeste reizigers vanuit de Utrechtse
Heuvelrug richting Utrecht stappen nu al over op station DriebergenZeist, vanwege de reistijdwinst die dat voor hen oplevert. De bussen
vervoeren dagelijks ruim 11.000 reizigers in beide richtingen op het traject
Berekuil-Zeist Jordanlaan. De bussen zitten in de spits in beide richtingen
vol, waardoor geen gebruik kan worden gemaakt van het benutten van de
‘lege’ tegenspits op de Uithoflijnen (tram/lijn 12/11) bij aantakken: ook in
de drukke spitsrichting komt er vanuit de Zeisterlijnen extra vervoer bij
waardoor er per saldo geen betere benutting van de ‘lege terugrichting’
van de Uithoflijnen wordt bereikt; ook de extra spitscapaciteit in die ene
richting moet weer teruggereden worden.
In het model ‘aantakken en overstappen’ wordt ervan uitgegaan dat
alle Zeister bussen via de Universiteitsweg doorrijden tot WKZ De Uithof;
dit duurt vijf minuten. Vanaf WKZ De Uithof moet dan worden overgestapt
op lijn 11/28 (naar de binnenstad), lijn 12 of de toekomstige Uithoflijn.
De Uithoflijn naar Utrecht Centraal is het snelst met zestien minuten.
Als overstaptijd wordt vijf minuten aangehouden. In totaal gaat de
reistijd tussen Utrecht Centraal en Jordanlaan dan 26 minuten bedragen.
Ervan uitgaande dat de meeste reizigers ook nog (onveranderende)
reistijd hebben binnen Zeist bedraagt de extra reistijd voor deze reizigers
van/naar Zeist via de Uithoflijn +41%. Alleen op basis van het reistijdeffect,
zal hierdoor het reizigersaantal afnemen met 20,5% (gerekend met een
reiselasticiteit van 1% reistijdverlenging leidt dit tot 0,5% reistijdverlies).
Behalve deze extra reistijd betekent dit voor deze reizigers ook kwaliteitsverlies vanwege de overstap; in spitsuren een zeer drukke Uithoflijn en
fors hogere kosten: de route via De Uithof met de tram is tweemaal langer
dan de huidige, directe route. Veel reizigers betalen hierdoor ook meer
voor hun OV-reis, waardoor het OV-aanbod ook minder aantrekkelijk is.
Voor de verbinding tussen Zeist en de binnenstad (voorbeeld halte Neude)
pakt het reizigersverlies met aantakken nog negatiever uit. Dit komt omdat
lijn 28/11 relatief nog langzamer is via De Uithof/Rijnsweerd dan de
rechtstreekse bussen. Deze doen er nu tussen Zeist 14 minuten over;
met overstap op De Uithof wordt de reistijd 30 minuten, waardoor het
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reizigersaantal zal afnemen met 37%. Ook hierin zijn de extra kosten voor
de reiziger en het comfortverlies niet meegenomen.
Naast de effecten op de Zeisterlijnen zijn er ook effecten te verwachten
binnen Utrecht. De Uithoflijn moet immers vaker rijden (van zestien naar
twintig keer per uur) en lijn 11/28 gaat vaker rijden, ook in de avond- en
weekenduren. Hiervan profiteren vooral reizigers in Rijnsweerd en De
Uithof, maar de effecten hiervan zijn op werkdagen zeer beperkt vanwege
de al hoge frequenties (boven de tien keer per uur is er weinig reistijdwinst meer te behalen, ook niet in de beleving van reizigers). In weekenden en is er voor Rijnsweerd en De Uithof wel een groter positiever
effect te verwachten van de frequentieverhoging, maar hiervan hebben
maar weinig reizigers baat gezien de vervoersbehoefte van Rijnsweerd/De
Uithof. Op de binnenstadsas zelf gaan minder bussen rijden, waardoor dit
voor de reizigers tussen Utrecht Centraal-binnenstad-Biltstraat leidt tot
een lagere frequentie. Ook hierbij geldt dat door de hoge frequenties het
reistijdverlies beperkt zal zijn. Per saldo mag binnen Utrecht ervan worden
uitgegaan dat er geen positieve dan wel negatieve effecten in reistijd en
daarmee in reizigersaantallen optreden.
Concluderend kan worden gesteld dat de reizigersrelatie Utrecht
Centraal-Zeist Jordanlaan met model 2 leidt tot een afname van 20,5 tot
37% op een totaal van ruim 11.000 reizigers; ofwel 2.250 tot 4.500 reizigers
worden dagelijks minder vervoerd. Het aantal reizigers op deze corridor
valt dan terug naar 8.000 per etmaal; het niveau uit 2006. Daarmee wordt
de bereikte groei in de afgelopen jaren op deze corridor tenietgedaan.

De extra investeringskosten bedragen bij deze variant € 120 mln., waardoor
dit model in totaal € 215-245 mln. aan extra investeringskosten vergt.
De dekking van deze extra € 120 mln. om de overstap te faciliteren is niet
voorzien binnen de lopende programma’s.

Zoals het voorbeeld uit Zeist laat zien, leidt het model ‘Aantakken en overstappen’ tot minder reizigers. Dit betekent ook een negatieve bijdrage aan de
reizigersinkomsten en daarmee aan de bekostiging vanuit het BRU-budget
voor de jaarlijkse exploitatiekosten én het investeringsbudget. Dit terwijl er op
de langere termijn (na 2020) nu juist door de regio wordt ingezet op toekomstige tramambities op deze corridor (zie OV-visie). Daarvoor is het noodzakelijk
dat het reizigersaantal verder stijgt; een negatieve reizigersontwikkeling én
8.000 reizigers rechtvaardigen geen forse kwaliteitsinvestering op deze
corridor. Dit geldt ook voor de andere corridors, die in de OV-visie na 2020 zijn
aangemerkt als te vertrammen corridors. model 1, ‘Benutten en doorrijden’,
draagt het meest bij aan de doelstelling om tot 2020 de beoogde reizigers- en
opbrengstendoelstelling te realiseren.

4.3.3 Doelstelling reizigers- en opbrengstgroei
Behalve op netwerkniveau (met het verkeersmodel) is ook op corridorniveau
een analyse gedaan naar het effect van model 2 ‘Aantakken en overstappen’.
In het kader hiernaast is deze voor de corridor Utrecht-De Uithof-Zeist uitgewerkt; in de bijlage is dit voor alle corridors gedaan.

Vergelijking van reistijd model 1 en 2 tussen Zeist en Utrecht
Netwerkmodel 2 levert voor de reiziger in dit voorbeeld
een (verplichte) overstap en een langere reistijd op.
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4.3.4 Bijdrage aan de bereikbaarheidsopgave
De bereikbaarheidsopgave van de regio kan samengevat worden in:
• Het verbeteren van de OV-bereikbaarheid van de economische kerngebieden.
• Het verleiden van de keuzereiziger naar OV en fiets ten koste van de auto.
De modellen 1 en 2 zijn hierin voor de meeste kerngebieden niet onderscheidend, omdat de meeste economische kerngebieden door radiale bus- en
tramlijnen worden bediend en een uitbreiding van de tangentlijnen in beide
modellen is voorzien. Alleen voor het economische kerngebied Utrecht
Centraal/binnenstad zijn de modellen 1 en 2 qua OV-bereikbaarheid onderscheidend. Zoals hiervoor onder ‘reizigersgroei’ beschreven, pakt model 2
‘Aantakken en overstappen’ negatief uit voor het aantal OV-reizigers naar
Utrecht Centraal/binnenstad. Juist reizigers die een alternatief hebben (in
vervoerwijze en/of locatie) en niet OV-gebonden zijn, zullen het OV als eerste
de rug toekeren als de kwaliteit minder wordt. Dit terwijl juist hier de meeste
economische ontwikkelingen zich (gaan) voordoen tot 2020. Ook door de
voorgenomen maatregelen in de stad Utrecht (‘Utrecht Aantrekkelijk en
Bereikbaar’) komt de bereikbaarheid en het parkeren van de auto (en deels
ook stallen fiets) hier het meest onder druk te staan. Het OV kan als ruimteefficiënt vervoerssysteem van en naar dit economisch kerngebied de meeste
maatschappelijke meerwaarde bieden.
De conclusie is dat model 1 beter scoort qua bereikbaarheidsopgave dan
model 2; dit verschil doet zich alleen voor op de relaties van/naar Utrecht
Centraal en binnenstad. Op de overige relaties scoren beide modellen gelijk.

4.3.5 Exploitatiekosten, kostendekkingsgraad en investeringskosten
Als gevolg van de verminderende DRU-inzet van model 2 ‘Aantakken en
overstappen’ ten opzichte van model 1 ‘Bundelen en benutten’ ontstaan
er lagere ‘reguliere’ exploitatiekosten. Omdat er grote verschuivingen in
materieelinzet te verwachten zijn (meer grotere voertuigen op de drukke assen
van/naar Utrecht, waardoor meer investeringen in geleed, dubbelgeleed en
extra trammaterieel), zal de gemiddelde DRU-prijs wel stijgen, evenals de
extra kosten voor beheer en onderhoud door het Trambedrijf Regio Utrecht
vanwege de hogere frequenties op het tramsysteem. Per saldo is de inschatting dat de jaarlijkse exploitatiekosten dalen van € 100 naar € 95 mln.
op jaarbasis.
De reizigersopbrengsten zijn in model 2 lager dan in model 1, deels omdat
er door het verminderde reizigersaantal ook minder capaciteit nodig is en
deels omdat regionale reizigers meer gebruikmaken van de trein.
De kostendekkingsgraad (= jaarlijkse opbrengsten versus jaarlijkse kosten)
van het regionale bus-/tramsysteem neemt hierdoor in model 2 af ten opzichte
van model 1 en de huidige situatie. Op jaarbasis ontstaat er een exploitatiegat
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van € 5 mln. bij de keuze voor model 2; model 1 scoort hierbij gunstiger.
Zoals in 4.3.2 aangegeven bedragen de extra investeringskosten voor model
‘Aantakken en overstappen’ € 120 mln. Dat bedrag bestaat vooral uit extra
tramkosten en het creëren van busstations op de overstappunten. De dekking
van deze extra € 120 mln. is niet voorzien binnen de lopende programma’s en
kan dus ook niet uit de gewijzigde exploitatiekosten worden gefinancierd
(deze laten immers ook een negatieve financiële ontwikkeling zien).
Tot slot is er ook een aantal andere factoren die de keuze voor model 2
financieel voor BRU onaantrekkelijk (kan) maken:
• Een deel van de reizigers, en daarmee de opbrengsten, verschuift van bus
naar trein. Mogelijk betekent dit ook extra exploitatiekosten voor NS; NS zal
deze kosten dekken vanuit de extra reizigersinkomsten. Deze reizigersopbrengsten komen dus niet meer ten goede aan de regionale bus-/
tramconcessie.
• Voor het model ‘Aantakken en overstappen’ is volledige tariefintegratie
tussen trein en bus/tram randvoorwaardelijk. De regio is hierbij de vragende
partij richting NS; daarbij mag – ook gezien de landelijke concessieafspraken
tussen NS en Rijk – ervan worden uitgegaan dat dit ook betekent dat de
regio de betalende partij is.
• Een deel van de provinciale/interregionale busreizigers zal binnen BRUgebied moeten overstappen op bus- of tramlijnen binnen de regionale
OV-concessie. Dit kost de vervoerders vanuit de provinciale concessies
reizigers(opbrengsten) van rond de 10-20%, die daarmee hoger zijn dan de
exploitatiekosten om niet door te rijden tot Utrecht Centraal (circa 5%
kostenbesparingen). In de regel komt dit kostenverschil in andere concessies voor rekening van de (veroorzakende) concessieverlener; in dit geval
BRU. Vanwege de omvang van vooral de inkomende A2-lijnen uit het
zuidwesten van de regio zal dit gaan om forse bedragen. Zonder afdoende
financiële afspraken en bestuurlijke overeenkomst zullen de overige
concessieverleners geen medewerking verlenen aan dit netwerkmodel. Ook
heeft BRU geen wettelijke gronden om model 2 naar de provincies/overige
vervoerders af te dwingen als dit financieel niet wordt gecompenseerd.
• Concluderend kan worden gesteld dat op zowel investeringskosten,
jaarlijkse exploitatiekosten als verbetering van de kostendekkingsgraad
model 1 aanzienlijk gunstiger scoort dan model 2. Model 2 is daardoor
voor BRU niet te financieren in de huidige begroting tot 2020.

4.3.6 Voertuig- en milieubelasting
Model 2 levert een besparing op in aantal DRU’s van 5%; hetgeen ook minder
businzet betekent in de gehele regio. Dit is op zich positief. Wel neemt de
bezettingsgraad van de bussen af aan de randen van de regio: de bussen die
daar rijden worden gemiddeld minder goed benut.

Belangrijkste voordeel van model 2 is dat er op de buscorridors van/naar
Utrecht Centrum minder bussen gaan rijden. In totaal betreft dit een besparing
van 24% aan aantallen bussen, deels ook omdat er minder reizigers in dit
model vervoerd hoeven te worden. Tegenover de afname van het aantal
bussen staat wel een uitbreiding van het aantal grotere busvoertuigen (meer
geleed en dubbelgeleed). Qua benodigde buslengte levert deze variant een
besparing op van 16%. De trein- en traminzet neemt ook toe; deze laatste
zorgt ook voor een grotere belasting van de omgeving, vooral op kruispunten
in de stad. In onderstaand schema zijn de intensiteiten per corridor bij toepassing van model 2 weergegeven:

Corridor

St. Jacobsstraat/Oudenoord

Afname
voertuigintensiteiten
op etmaalbasis

Relatieve afname
(buslengte)

-0%

-0%

Binnenstadsas

-32%

-18%

Dichtersbaan

-17%

-17%

Zuidradiaal
(Van Zijstweg-Croeselaan/
Europalaan)

-31%

-18%

-0%

-0%

-51%

-41%

Graadt van Roggenweg
Vleutenseweg

4.3.7 Conclusie

Stationsgebied
Jaarbeurszijde

-27%

-19%

Stationsgebied
Centrumzijde

-20%

-11%

Totaal bus

-24%

Tram

+20%

Totaal

-19%

Dit hangt er sterk van af welk materieeltype dan wordt ingezet; in 2018 zijn
de 144 EEV-bussen die vooral de regionale lijnen bedienen afgeschreven
en minimaal vervangen door het schonere Euro VI, maar mogelijk ook door
zero-emissiebussen, afhankelijk van de nog te maken keuze op basis van de
stand van de techniek/kostenafweging. Ook op de provinciale lijnen wordt in
2020 minimaal Euro VI-materieel ingezet.
De frequentieverhoging van de tram naar tien keer per uur (deel NieuwegeinUtrecht Centraal) en twintig keer per uur (deel Utrecht Centraal-De Uithof)
zorgt voor een grotere belasting van kruispunten; ook omdat een dergelijke
hoge frequentie alleen in een regelmatig uurpatroon te waarborgen is als de
tram absolute prioriteit krijgt op alle ongelijkvloerse kruisingen. Vooral in
Utrecht-Zuidwest heeft dit gevolgen voor de afwikkeling van overig verkeer.
Concluderend kan gesteld worden dat model 2 ‘Aantakken en overstappen’
het best scoort in de vergelijking op voertuig- en milieubelasting, maar ook
enkele aandachtspunten heeft.

-16%

De belangrijkste reductie doet zich voor op de HOV-Vleutenseweg (vanwege
de parallelle treinverbinding, die meer benut wordt) en de corridor Zuidradiaal. Deze laatste corridor heeft echter vanwege de vrije ongelijkvloerse
kruisingen op het 5 Mei- en Anne Frankplein relatief weinig conflicten met
het overige verkeer. Ook zijn op deze wegvakken de milieuknelpunten
minder groot dan op de binnenstadsas/Oudenoord. Model 2 laat ook voor
de binnenstadsas een forse reductie zien van het aantal busbewegingen.
In hoeverre de afname van het aantal bussen ook direct leidt tot verbetering
van de luchtkwaliteit op de corridors is voor 2020 nu niet te bepalen.

Model 1, ‘Benutten en doorrijden’, scoort op vrijwel alle aspecten positiever
dan het model ‘Aantakken en overstappen’ voor de periode tot 2020. Zo leidt
model 1 tot een betere bereikbaarheid van het belangrijkste economische
kerngebied,. Het Utrechtse OV-(Intercity)-knooppunt van de regio levert meer
reizigers en reizigersinkomsten op en draagt bij aan de doelstelling om de
kostendekkingsgraad te verbeteren. Daarmee is dit model ook het meest
toekomstvast. Reizigersgroei wordt juist gerealiseerd op díe OV-corridors
waar in de toekomst geïnvesteerd kan worden in een vervoerssysteem met
hogere kwaliteit en capaciteit (zie NOBRUZ-verkenning).
Weliswaar scoort model 2 beter qua totale jaarlijkse kosten, maar omdat
ook de (regionale) opbrengsten lager zijn en er forse extra investeringen in
infrastructuur en tramsysteem nodig zijn valt dit model aanzienlijk duurder
uit. Daarmee past dit niet in de meerjarenbegroting tot 2020 van de regio.
Wel leidt model 2 tot een afname van het aantal bussen op een aantal drukke
assen van/naar Utrecht Centrum. Dit levert voordelen op voor de omgeving
en mogelijk voor de milieu-uitstoot (afhankelijk van de keuze welk type bus
de bestaande EEV-bussen uit 2008 zal opvolgen; met zero-emissiebussen is
dit voordeel er niet). Wel rijden er meer trams, wat op de gelijkvloerse
kruispunten in Utrecht-zuidwest tot problemen zal leiden.
Op basis van bovenstaande kiest de regio ervoor om het model 1, ‘Benutten
en doorrijden’, zo maximaal mogelijk uit te werken in het Streefbeeld 2020,
omdat dit het best past binnen de gestelde kaders en aansluit bij de OV-doelen
in de regionale OV-visie voor de periode tot 2020 en de groeiperspectieven op
langere termijn.
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Kengetallen en vuistregels bij OV-netwerkontwikkeling
Effect frequentiewijziging (gemiddeld, bron Goudappel Goffeng):
Frequentiewijziging

Wijziging aantal reizigers

Van 1x per 2 uur naar 1x per uur

+60%

Van 1x per uur naar 2x per uur

Indicatie capaciteit per voertuig:
Type voertuig

Zitplaatsen

Totale capaciteit
(incl. staplaatsen)

+40%

Minibus (max. 8 personen)

8

8

Van 2x per uur naar 4x per uur

+25%

Midibus (20-25 personen)

22

40

Van 4x per uur naar 8x per uur

+15%

Bus

30-40

75

Gelede bus

50-70

110

Dubbelgelede bus

50

160

Tram (60 m)

70-80

350

Metro (90 m)

225

900

Trein (150 meter; enkelen dubbeldeks)

300-780

600-1500

Effect van reistijdverandering (gemiddeld, bron Goudappel Goffeng):
• 1% reistijdverlenging leidt tot 0,5% à 1% reizigersverlies
• 1% reistijdverkorting leidt tot 0,5% à 1% reizigerswinst
Richtlijn businzet (gemiddeld, bron Goudappel Goffeng):
Voor een buslijn met ‘gewone’ bussen (12 meter) geldt als richtlijn:
• Goed bezet met 25 reizigers gemiddeld per rit
• Redelijk bezet met 18 reizigers per rit
• Matig bezet met 10 reizigers per rit
Bij minder dan 5 reizigers moet worden gezocht naar goedkope alternatieven.
Bij meer dan 30 reizigers moeten extra of gelede bussen worden ingezet.
Richtlijn aantal reizigers per vervoersysteem (gemiddeld, bron Goudappel
Goffeng):
Vervoersysteem

Aantal reizigers per dag op drukste
doorsnede per lijn

Trein

20.000-120.000

Metro

30.000-200.000

Tram

10.000- 50.000

Dubbelgelede bus

10.000- 25.000

Gelede bus

3.000- 10.000

Standaardbus

500-5.000

Midibus (20-25 personen)

150-700

Minibus (max. 8 personen)

50-150
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Kostenindicatie:
Aanschafkosten voertuigen:
• Minibus: € 70.000,• Standaardbus (12 m): € 200.000,• Gelede bus (18 m): € 300.000,• Tram: (30 m): € 2,5 tot 3,5 mln.

5. Het OV-Streefbeeld 2020

Dit hoofdstuk beschrijft het OV-Streefbeeld 2020. Als eerste volgt een
beschrijving van de belangrijkste lijnwijzigingen. Daarna volgt een kaartbeeld
per deelgebied (Oost, Zuidoost, Zuid en Noordwest) waarin het OV-Streefbeeld 2020 is weergegeven. In dit hoofdstuk worden de verschillende buslijnen onderverdeeld in het dragende netwerk, het ontsluitende netwerk of
in de categorie maatwerkoplossingen. Ook wordt aandacht besteed aan
doorstroming, ketenmobiliteit en de ontwikkeling van OV-knooppunten.
De benodigde aanvullende infrastructurele investeringen voor het OVStreefbeeld 2020 zijn eveneens weergegeven. Het hoofdstuk sluit af met een
overzicht van de verwachte groei bij het uitvoeren van dit OV-Streefbeeld
2020.

Centraal niet rijdt in de avonduren (na 21.30 uur) en weekenden. Dit is
momenteel ook het geval met lijn 12. De Uithof en de P+R worden dan
bediend door de frequente lijn 28, die deze belangrijke bestemmingen direct
verbindt met de OV-terminal en de binnenstad. De vervoers¬waarde van/naar
De Uithof is op deze tijdstippen te gering om twee OV-verbindingen te laten
rijden. Op basis van actuele vervoercijfers, is in een later stadium deze
afweging te herzien.
Voor de doorkoppeling van de SUNIJ-lijn aan de Uithoflijn is het volgende
nodig:
• Vervanging van de huidige hogevloertrams (SIG) door lagevloermaterieel.
• Ombouw van de hoge perrons op de SUNIJ-lijn naar lagevloerperrons.

5.1 Belangrijkste lijnwijzigingen
Hierna zijn de belangrijkste wijzigingen van het OV-systeem in 2020 weergegeven ten opzichte van de huidige situatie.

5.1.1 Doorgekoppelde tramlijn
In overeenstemming met de ambitie uit de OV-visie wordt in het OV-Streefbeeld 2020 uitgegaan van één (doorgekoppelde) tramlijn P+R De UithofVaartsche Rijn-Utrecht Centraal-P+R Westraven-Nieuwegein/IJsselstein.
De SUNIJ-lijn dient hiertoe omgebouwd te zijn tot een lagevloertram.
De belangrijkste redenen voor deze koppeling zijn:

Bij een koppeling van de SUNIJ-lijn aan de Uithoflijn zal er voor de SUNIJ-lijn
lagevloermaterieel nodig zijn. In de aanbesteding van het nieuwe trammaterieel voor de Uithoflijn wordt als optie rekening gehouden met een
nabestelling van het trammaterieel voor de SUNIJ-lijn. Deze serie kan vanaf
2018 in productie en is daarna vanaf medio 2019 in voldoende mate beschikbaar om de exploitatie van de SUNIJ-lijn over te nemen.
Beoogde invoering:
• Uithoflijn per 2018
• Doorkoppeling en ombouw SUNIJ-lijn tot lagevloersysteem per 2019-2020

• Reizigers uit Nieuwegein en IJsselstein aan de centrumzijde van het
stationsgebied te brengen (dicht bij de binnenstad) en
• om een efficiëntere tramexploitatie te kunnen rijden.
Station Vaartsche Rijn kan hiermee verder ontwikkeld worden als
OV-knooppunt en als poort naar de zuidelijke binnenstad.
De tramlijn rijdt in een spitsfrequentie van zestien keer per uur tussen
De Uithof en Utrecht Centraal. Tussen Utrecht Centraal naar respectievelijk
Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vier keer per uur gereden.
Hierdoor rijden tussen Utrecht Centraal, via P+R Westraven en Nieuwegein
Stadscentrum acht trams per uur. Dit geldt ook overdag en in de weekenden
tussen IJsselstein/Nieuwegein en Utrecht Centraal.
Voorlopig is het uitgangspunt dat de tram tussen De Uithof en Utrecht
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5.1.2 Route lijn 77 via Papendorp
Om Papendorp nog beter te bedienen, vooral buiten de spitsuren, wordt
voorgesteld om buslijn 77 vanuit Nieuwegein via Galecop om te leggen naar
Papendorp en van daaruit door naar Utrecht Centraal en de vervolgroute via
de binnenstad naar Bilthoven. De halte Blokhoeve wordt hierdoor niet meer
rechtstreeks verbonden met Utrecht Centraal, maar met een iets grotere
halteafstand zijn er wel directe verbindingen met Utrecht voorhanden (tram
Zuilenstein) of met lijn 72 en een overstap op Westraven. Belangrijk voordeel
van het omleggen van lijn 77 is de veel betere bediening van de locatie
Papendorp (vooral de zuidzijde met het nieuwe WTC) en de P+R: een directe
verbinding vanuit de oostzijde van de regio en naar de binnenstad, ook in de
avonduren/weekenden.
Tevens levert dit een betere benutting op: lijn 77 brengt in de ochtendspits
veel reizigers uit Nieuwegein richting Utrecht, terwijl nu ook in de tegenrichting reizigers vanuit Utrecht Centraal naar Papendorp kunnen worden
vervoerd. In de avondspits is dit juist andersom. Spitslijn 29 (Utrecht-Papendorp-Zuid) kan hierdoor vervallen; ook deze rijdt in de ‘tegenrichting’
vrijwel leeg.
Lijn 77 maakt tussen Nieuwegein Galecop tot aan Utrecht Centraal gebruik
van eigen businfrastructuur, waaronder de HOV-Zuidradiaal met twee bustunnels (5 Meiplein en Anne Frankplein). De route wordt hiermee snel,
comfortabel en betrouwbaar.
Doordat lijn 77 Nieuwegein-West met dit voorstel rechtstreeks een verbinding
heeft met Papendorp, kan lijn 48 een andere route krijgen. Een verlegde lijn 48
(de Westtangent) kan dan meer het centrale deel van Nieuwegein – omgeving
Zuilenstein/Jutfaas – op directe wijze met Papendorp verbinden. Hierdoor
hebben meer reizigers uit Nieuwegein een directe verbinding met Papendorp
en wordt de verbinding tussen de knooppunten Nieuwegein Centrum, de
knooppunten Papendorp en Leidsche Rijn Centrum sneller.
De overige buslijnen die vanaf Westraven via de Europalaan naar de OV-terminal blijven rijden (onder andere lijn 74), zullen ook de nieuwe ontwikkeling
van de Merwedekanaalzone gaan bedienen. Hiervoor zullen mogelijk
nieuwe haltes komen en/of haltes verplaatst worden. Deze lijnen gaan ook
gebruikmaken van de HOV Zuidradiaal op de Van Zijstweg. Door de route over
de Zuidradiaal vervalt de directe busverbinding tussen Nieuwegein en de
omgeving Vondellaan (onderwijsinstellingen). Met de invoering van lijn 22
wordt deze verbinding met een overstap geboden (zie 5.1.4). Bij de uitwerking
naar een Vervoerplan zal aandacht zijn voor deze relatie en de benodigde
capaciteit en kwaliteit.
Beoogde invoering per 2015 (lijnwijziging) en 2020 (volledige realisatie
HOV-infrastructuur).
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Leidsche Rijn

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

Vaartsche Rijn

Papendorp
Bunnik

Lunetten

Huidige route (77)
Nieuwe route: Nieuwegein Stadscentrum-Papendorp-Utrecht Centraal-Bilthoven (77)

Westraven

Houten
Nieuwegein centrum

IJsselstein centrum

Houten Castellum
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5.1.3 Oost-westverbinding
De lijnen 11 en 28 zijn aan elkaar gekoppeld, zodat er een frequente oost-westverbinding ontstaat op de Utrechtse ‘As van Kennis en Cultuur’. De route
van deze buslijn 28 wordt Vleuten-Leidsche Rijn Centrum (P+R)-Utrecht
Centraal-binnenstad-Rijnsweerd-De Uithof (P+R).
Dat betekent dat reizigers vanuit Leidsche Rijn naar de binnenstad in de bus
kunnen blijven zitten. Ook ontstaat er een directe verbinding tussen de nieuwe
P+R Leidsche Rijn Centrum en de binnenstad. De lijn is per december 2013 in
de nieuwe dienstregeling opgenomen.
In het OV-Streefbeeld 2020 is deze lijn verknoopt met station Leidsche Rijn
Centrum en de P+R. Uitgangspunt is dat alle ritten van deze buslijn halteren
op de eindhalte P+R De Uithof. De frequentie van deze buslijn zal zes tot acht
keer per uur worden (dubbelgeleed) met tussen De Meern en Rijnsweerd/
De Uithof WKZ extra spitsritten indien nodig. De benodigde capaciteit in 2020
is sterk afhankelijk van de komst van de Uithoftram, de frequentieverhoging
naar vier Sprinters per uur op station Leidsche Rijn en de komst van een
tweede oost-westbusverbinding door de zuidzijde van het centrum van
Utrecht (zie hierna).
Invoering doorkoppeling al per december 2013, koppeling met (bus)station
Leidsche Rijn per 2016 en definitieve HOV-route + aanlanding busstation
stationsgebied per 2017.
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Hollandsche rading
Breukelen

Maarssen

Overvecht
Vleuten

Utrecht Centraal-Binnenstad-De Uithof (28)
Terwijde

Leidsche Rijn

Zuilen

Rijnsweerd

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

De Meern Oost

Vaartsche Rijn
Station Vleuten-Parkwijk-Utrecht Centraal (28)

Lunetten
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5.1.4 Tweede oost-westverbinding
Om de centrale oost-westbuslijn 28 niet te overbelasten en daarmee de druk
op Utrecht Centraal en de binnenstadsas niet onnodig te verhogen, zal een
parallelle oost-westbuslijn gaan rijden: lijn 22. Deze lijn rijdt vanaf Vleuten
NS via de HOV-baan naar De Meern, maar vervolgt zijn route via Strijkviertel,
Papendorp, Kanaleneiland via het Balijeplein naar station Vaartsche Rijn,
Rubenslaan (Ina Boudier Bakkerlaan, Diakonessenziekenhuis), Galgenwaard
via de Waterlinieweg naar Rijnsweerd en De Uithof. Deze buslijn zorgt voor
verschillende directe verbindingen, die nu ontbreken en door reizigers en
ROCOV gewenst zijn:
• Leidsche Rijn en Kanaleneiland-Diakonessenziekenhuis/Galgenwaard/
De Uithof.
• Vleuten/Vleuterweide-Strijkviertel, Papendorp en Kanaleneiland.
• De Meern/Papendorp/Kanaleneiland-station Vaartsche Rijn en omgeving
Balijeplein, Vondellaan en de zuidelijke binnenstad.
• Station Vaartsche Rijn-Rijnsweerd.
Station Vaartsche Rijn kan zich hierdoor verder ontwikkelen als ruimtelijk
en vervoerskundig knooppunt, naast Utrecht Centraal. Op die manier kan
een deel van de druk op Utrecht Centraal opgevangen worden op station
Vaartsche Rijn. Omdat de Uithoflijn Rijnsweerd niet aandoet, is deze directe
verbinding tussen Vaartsche Rijn en Rijnsweerd een verbetering in het OVnetwerk en een aanvulling op de knooppuntfunctie van station Vaartsche Rijn.
Omdat deze lijn meerdere functies (werk, onderwijs, zorginstellingen, cultuur,
winkelen en wonen) met elkaar verbindt, heeft deze lijn potentie om doordeweeks de gehele dag frequent te rijden (minimaal vier keer per uur).
Afhankelijk van het succes van lijn 22 via Vaartsche Rijn wordt het gebruik
en de functie van de lijnen 31 en 281 bezien (Lunetten/Houten-De Uithof).
Deze nieuwe lijn 22 kan grotendeels gebruikmaken van bestaande of al
geplande OV-infrastructuur. Om deze lijn succesvol aan te kunnen bieden, zijn
er enkele cruciale aandachtspunten. Denk daarbij aan de betrouwbaarheid,
een vlotte doorstroming en een goede ligging van de haltevoorzieningen.
Aandachtsgebieden zijn de gedeelten Anne Frankplein-Vondellaan-Venuslaan
en Rubenslaan-Herculesplein-Waterlinieweg. Mogelijk zijn aanvullende
aanpassingen in de infrastructuur voor deze nieuwe OV-verbinding noodzakelijk. Vanwege het belang van deze verbinding in het bereiken van de
OV-doelstellingen (reizigersgroei, ontlasten Utrecht Centraal/binnenstadsas,
betere bereikbaarheid, beter OV-aanbod), maakt BRU de keuze om hierin
te investeren.
Beoogde invoering uiterlijk eind 2015 bij opening Vaartsche Rijn.
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Hollandsche rading
Breukelen

Maarssen

Overvecht
Vleuten
Terwijde

Leidsche Rijn

Zuilen

Rijnsweerd

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

Vaartsche Rijn

Vleuten-Papendorp-Vaartsche Rijn-Rijnsweerd-De Uithof (22)

Papendorp

Lunetten
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5.1.5 Westtangent
Aan de westzijde rijdt in 2020 de Westtangent (lijn 48) op de geplande
OV-infrastructuur tussen station Maarssen-Lage Weide-Leidsche Rijn
Centrum-Papendorp-Nieuwegein en Houten. In Leidsche Rijn wordt gebruikgemaakt van de definitieve infrastructuur met een goede aansluiting op het
OV-knooppunt Leidsche Rijn. Binnen Nieuwegein rijdt de Westtangent de route
van lijn 74. De Westtangent rijdt in 2020 ook in de avonduren en op zaterdag
(twee keer uur). Door de komst van de Westtangent in Lage Weide kan lijn 38
vervallen en lijn 37 versterkt worden.
Aanvullend op de Westtangent rijdt ook lijn 10 vanaf ziekenhuis Leidsche Rijn
via Leidsche Rijn Centrum naar Papendorp, maar vervolgt daar zijn route
via Kanaleneiland, Rivierenwijk, Hoograven naar station Lunetten. Dit is
afhankelijk van welke route meer reizigers trekt (ontwikkeling A2-zone) en
of lijn 14 als maatwerkvervoer de functie van de huidige lijn 10 tussen Oog in
Al en Kanaleneiland overneemt.
Invoering:
•
•
•
•
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Invoering lijn 48 per december 2013.
HOV-Westtangent-infrastructuur gereed in 2014.
Koppeling met (bus)station Leidsche Rijn Centrum in 2016.
Verlegging route lijn 10 van Oog in Al naar A2-zone per medio 2017.

Maarssen
Bilthoven

Overvecht

Vleuten

Terwijde

Zuilen
Leidsche Rijn

UTRECHT
CENTRAAL

Vaartsche Rijn
Leidsche Rijn-Papendorp-Lunetten (10)
Papendorp

Lunetten
Maarssen-Leidsche Rijn-Nieuwegein-Houten (48)

Bunnik

Houten

Nieuwegein centrum

Houten Castellum
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5.1.6 Noordtangent
De belangrijkste tangentverbinding aan de noordkant van Utrecht wordt
gevormd door tangentlijn 30 vanaf De Uithof via Rijnsweerd, Sartreweg en
Kardinaal de Jongweg naar station Overvecht en van daaruit via Winkelcentrum Overvecht en station Zuilen naar Leidsche Rijn Centrum en het
Sint Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn. Hierdoor ontstaat een directe
verbinding tussen Utrecht-Noord, station Leidsche Rijn Centrum en het
ziekenhuis Leidsche Rijn.
Deze lijn wordt aangevuld met lijn 32, die tussen De Uithof en Overvecht
dezelfde route rijdt als lijn 10, maar vervolgens doorrijdt naar Zuilen
(Norbruislaan) en Maarssen NS.
Lijn 30a is al per najaar 2013 ingevoerd; koppeling met (bus)station
Leidsche Rijn in 2016. Doortrekken lijn 30b per medio 2016.
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Hollandsche rading
Breukelen

Maarssen
Maarssen-Zuilen-Overvecht-De Uithof (30b)

Overvecht

Vleuten

Terwijde

Leidsche Rijn

De Uithof-Overvecht-Zuilen-Leidsche Rijn Centrum-Ziekenhuis (30a)

Zuilen

Rijnsweerd

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

Vaartsche Rijn

Lunetten

I N H OU D 6 1

5.1.7 Oosttangent
De Oosttangent wordt gevormd door de lijnen 71 (vanuit Leersum via
Driebergen-Zeist naar De Uithof) en 72 (vanuit Bilthoven naar De Uithof).
Via Rijnsweerd en de Waterlinieweg rijden beide lijnen door naar Hoograven-Europalaan Zuid/Westraven (als belangrijk bestemmingsgebied) naar
Nieuwegein. De lijnen 71 en 72 volgen daarbij ieder hun eigen route naar het
stadscentrum. Voorgesteld wordt om enkele ritten van lijn 72 door te laten
rijden naar Vianen Lekbrug. Hierdoor wordt een zo groot mogelijk gebied van
Nieuwegein rechtstreeks bediend met Rijnsweerd-De Uithof en verbetert de
OV-bereikbaarheid tussen Nieuwegein en Vianen. Deze lijnen rijden samen
in de spits acht keer per uur en buiten de spits vier keer per uur.
In aanvulling op deze beide lijnen blijven er (spits)bussen vanuit De Uithof
via de Waterlinieweg rijden naar het zuiden van de regio. Vooral lijn 287 heeft
hierbij een belangrijke functie, omdat die busstation Vianen Lekbrug op een
directe wijze verbindt. Vanuit dit OV-knooppunt zijn er aansluitingen op de
streekbuslijnen naar zuidwest-Nederland en Rivierenland.
Om de Oosttangent betrouwbaar te maken en de potentie van deze buslijnen
beter te benutten, zijn aanvullende maatregelen op de route noodzakelijk
door Hoograven (’t Goylaan) en de Waterlinieweg. Naast maatregelen om de
doorstroming te waarborgen betreft dit het optimaliseren en toevoegen van
haltevoorzieningen met fietsenklemmen, waardoor aansluitingen op andere
buslijnen verbeterd worden en op het ’t Goyplein (richting Lunetten) en
Herculesplein (richting Galgenwaard/Kromhout, Utrecht-Oost) kan worden
in- en uitgestapt. De huidige spitslijn 242 (Wijk bij Duurstede-BunnikRijnsweerd-De Uithof) kan dan vervallen, omdat met dit knooppunt (richting
Rijnsweerd en nieuw naar de zuidzijde van de regio) en met de nieuwe
tram-/bushalte Galgenwaard (richting De Uithof) er met een overstap
snellere, frequentere en directere reismogelijkheden worden geboden
dan met spitslijn 242.]
Daarnaast zijn op het noordelijk deel van de Oosttangent (Soestdijkseweg
in Bilthoven) voorzieningen nodig om de betrouwbaarheid van deze buslijn
te garanderen. Zie verder de Uitvoeringsagenda, hoofdstuk 6.
Lijn 72 is al per december 2013 ingevoerd. Infrastructurele verbeteringen
(inclusief OV-knooppunt Waterlinieweg) in de periode 2014-2017.
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Maarssen

Bilthoven

Overvecht

Vleuten

Terwijde

Zuilen
Leidsche Rijn

Rijnsweerd

UTRECHT
CENTRAAL

De Uithof

Vaartsche Rijn

Nieuw OV-knooppunt (met lijn 41)

Lunetten
Bunnik
Westraven

Houten-De Uithof (281)
Nieuwegein Zuid-De Uithof-Bilthoven (72)
Nieuwegein Stadscentrum-De Uithof-Doorn (71)
Vianen Lekbrug-De Uithof (287)
IJsselstein-De Uithof (283)

Houten

Nieuwegein centrum

Houten Castellum
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5.1.8 Overvecht, Ondiep en Zuilen
De wijk Overvecht is te groot om met één lijn voldoende te bedienen, zonder
dat dit tot te grote loopafstanden leidt. Daarnaast ligt station Overvecht aan
de rand van de wijk en niet op de directe en snelle route naar de binnenstad
en Utrecht Centraal. Om toch een goede verbinding te vormen naar Utrecht
Centraal, station Overvecht goed te ontsluiten en de interne verbindingen
binnen Overvecht op orde te hebben (met het winkelcentrum als centraal
punt binnen de wijk), is door de wijkraad Overvecht een alternatieve OV-opzet
bedacht.
Uit de enquête en workshop blijkt dat veel bewoners uit Zuilen en Ondiep
station Zuilen te veel aan de rand van de wijk vinden liggen en problemen
ondervinden met de route over de Amsterdamsestraatweg: deze is erg druk
met bussen en overig verkeer, en daardoor voor doorgaande reizigers

(Zuilen-Noord/Maarssen) ongeschikt als snelle en betrouwbare verbinding
naar Utrecht Centrum. Ook in Zuilen worden de loopafstanden te groot om
met één buslijn te bedienen. Gelijktijdig wil men in Zuilen niet al te veel
wijzigingen en vooral niet als dit betekent dat bussen over andere wegen
moeten gaan rijden.
In het Streefbeeld 2020 is één centrale as door Zuilen-Ondiep opgenomen,
waarbij op het Prins Bernhardplein alle lijnen samenkomen. Lijn 36 vormt de
belangrijkste dragende lijn tussen Utrecht Centraal en Maarssen, waarbij
tussen Utrecht Centraal en Zuilen-Noord extra bussen gaan rijden om voldoende frequentie/capaciteit te bieden binnen Utrecht. Ook de inkomende
lijn 120 gaat via deze as rijden in plaats van de drukke en congestiegevoelige
Amsterdamsestraatweg. Lijn 120 krijgt ook een functie in de ontsluiting van
Schaakwijk/Pionstraat. Doorgaande reizigers naar Breukelen en verder hebben
immers met de trein al een sneller alternatief. Lijn 26 kan hierdoor komen
te vervallen.
Naar aanleiding van bovenstaand voorstel zijn er vanuit de wijk Ondiep
diverse bewonersreacties binnengekomen. De meeste reacties pleitten ervoor
om deze route te verleggen naar de Royaards van de Hamkade in plaats van
de huidige, bestaande route via de Laan van Chartroise. Dit vooral vanwege
de afwikkeling met overig verkeer en de hinder van busverkeer. Nadeel
hiervan is dat de loopafstanden naar Ondiep/Zuilen (richting Vechtzijde)
gaan toenemen tot boven de 400 meter (maximaal 650 meter), terwijl er
aan de andere zijde een forse overlap gaat ontstaan met de OV-bediening
op de Amsterdamsestraatweg. Enkele andere reacties zijn daarom tegen
het verleggen van de route.
Besluitvorming over een dergelijke gewijzigde inrichting van wegen, wijkverkeersveiligheid en bediening van deze wijk, vergt primair een bredere,
lokale afweging binnen en door de gemeente Utrecht. In overleg met de
gemeente Utrecht is besloten om de huidige busroutes door Ondiep te
handhaven.
Reizigers uit dit deel van Utrecht willen ook goede verbindingen hebben
naar Leidsche Rijn Centrum, Winkelcentrum Overvecht en De Uithof.
Daarom wordt aansluitend op de voorstellen van de wijkraad Overvecht één
lijn (lijn 7) vanuit Overvecht-Noord doorgetrokken naar Zuilen en gekoppeld
aan lijn 3. Hierdoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Zuilen en
Overvecht met een ontsluitende lijn.
Met lijn 30A en 30B krijgen de wijken Overvecht en Zuilen ook goede verbindingen naar Leidsche Rijn Centrum/ziekenhuis en De Uithof.
Beoogde invoering uiterlijk per 2016 (gelijktijdig met ingangsdatum nieuwe
concessie provincie Utrecht).
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Hollandsche rading
Breukelen

Breukelen-Zuilen-Utrecht Centraal (120)
Maarssen
Zuilen-Maarssen-Utrecht Centraal (36)

Overvecht noord-Winkelc. Overvecht-Utrecht Centraal (6)
Overvecht-Zuilen-Utrecht Centraal (3<->9)

Maarssen-Overvecht-De Uithof (30b)

Winkelc. Overvecht

Station Overvecht-Utrecht Centraal (1)

Overvecht
Vleuten
Terwijde

Leidsche Rijn

Zuilen

Rijnsweerd

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

Vaartsche Rijn

Lunetten
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5.1.9 Utrecht-West en Leidsche Rijn
Het buslijnennet aan de westzijde van Utrecht is anders opgezet, zodat vraag
en aanbod beter bij elkaar aansluiten. Uit de verdiepingssessie met bewoners
en reizigers in Leidsche Rijn is naar voren gekomen dat busknooppunt De
Meern-Oost niet voldoet als OV-knooppunt. Het ligt op een onlogische plek
buiten de bebouwing en lijn 26 komt er niet.
Het OV-Streefbeeld 2020 voorziet erin om deze overstapfunctie te realiseren
op de kruising Langerakbaan-HOV-baan. Dit vergt aanpassingen aan de haltes,
maar levert veel meer overstapmogelijkheden op. Tevens ligt dit knooppunt
op een aantrekkelijker locatie. Voor buslijn 24 wordt voorgesteld om enkele
ritten hiervan door te laten rijden vanaf dit nieuwe busknooppunt naar
Vleuten. Van lijn 26 wordt gelijktijdig de route ingekort vanaf Vleuterweide
tot Terwijde. Lijn 126 wordt ingekort tot station Vleuten.
Er ligt nog een nadere opgave in Leidsche Rijn, omdat:
• de loopafstanden voor sommige delen van de wijk te groot worden
(meer dan 600 meter) en er behoefte is aan betere wijk-wijkverbindingen,
vooral met het ziekenhuis.
Beide aandachtspunten krijgen een uitwerking in het kader van het maatwerkvervoer, omdat het om kleine reizigersaantallen zal gaan; zie hiervoor ook het
OV-Uitvoeringsplan.
Beoogde invoering per 2016 (gelijktijdig met realisatie van Leidsche Rijn
Centrum als nieuw OV-knooppunt).
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Hollandsche rading

Breukelen

Maarssen

Overvecht

Vleuten
Terwijde

Leidsche Rijn

Zuilen

U T R EC H T
CENTRAAL
De Meern Oost

Terwijde-Utrecht Centraal (26)

Vaartsche Rijn

Vleuten-De Meern-Utrecht Centraal (28)
Vleuten-Papendorp-Utrecht Centraal (24)

Papendorp

Lunetten
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5.1.10 Vianen-Houten-Odijk-Zeist
Er is een wens voor een directe verbinding tussen Vianen en Houten, om deze
woon- en werkgebieden met elkaar te verbinden. Daarnaast is er geen directe
OV-verbinding tussen Houten, Bunnik/Odijk en Zeist; een directe verbinding
kan zorgen voor een aanzienlijke reistijdverkorting op deeltrajecten. Tussen
Vianen en Zeist blijft de huidige route via De Uithof (overstap) aanzienlijk
sneller. In de enquête die is uitgezet naar aanleiding van het OV-Streefbeeld is
voor beide verbindingen een aantal varianten voorgesteld en doorgerekend.
In de verdiepingsworkshops met bewoners en reizigers werd verwacht dat
reizigers vanuit Zeist en Odijk naar Houten-westzijde (vooral arbeidsplaatsen)
ook zouden kunnen profiteren van één doorgaande lijn Vianen-HoutenOdijk-Zeist. Een directe verbinding tussen Bunnik en Zeist lijkt te weinig
reizigers te trekken als reguliere lijn; hiervoor zal gezocht moeten worden
naar een maatwerkoplossing (zie Uitvoeringsplan).
In het OV-Streefbeeld 2020 is de nieuwe buslijn Vianen-Zeist opgenomen.
Vanuit busstation Zeist wordt met lijn 43 via de wijk Kerckebosch naar station
Driebergen-Zeist en Odijk gereden. De route door Kerckebosch is voorlopig en
wordt op een later moment nader bepaald, wat mede afhankelijk is van de
ruimtelijke ontwikkeling. De nieuwe route loopt door naar station Houten,
vervolgens via bedrijventerrein De Meerpaal en de A27 naar Vianen. In de
wijk Monnikenhof (Vianen) wordt een eindlus gereden.
Belangrijke randvoorwaarde voor een dergelijke tangentverbinding is een
goede verknoping met OV-knooppunten. Bij busstation Vianen Lekbrug is dit
een aandachtspunt. Omdat dit OV-knooppunt aan de snelweg A2 gelegen is
kan er niet eenvoudig gekeerd worden met een bus. Een goede verknoping
met de snelwegbussen vanuit Breda, Oosterhout en Gorinchem is een
voorwaarde.
Deze verbinding wordt geïntroduceerd door te beginnen met klein materieel
(achtpersoonsbus) op het nieuwe deel van lijn 43, waarna integratie met de
bestaande lijn 43 kan volgen (nu standaardbussen). Gestart wordt met een
uurdienst (maandag t/m vrijdag) van 7.00-19.00 uur en eventueel in de spits
twee keer per uur. In 2014 wordt deze verbinding nader uitgewerkt, zodat in
2015 voor een driejarige proefperiode gestart kan worden met de exploitatie
van deze buslijn.
Na evaluatie van de vervoerscijfers wordt besloten om wel of niet door te
gaan met het rijden van deze buslijn. De grens ligt hierbij uiteindelijk op
gemiddeld 400 reizigers per werkdag en/of een kostendekking boven de 45%.
Beoogde invoering per 2015 als pilot; in 2018 definitief (bij geslaagde pilot).
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5.1.11 Nachtnet
Hiernaast is indicatief weergegeven in welke verbindingen het Nachtnet moet
voorzien. In overleg met de vervoerder zal dit de komende jaren uitgewerkt
worden. Dit komt grotendeels overeen met het huidige lijnennet, maar zal
Leidsche Rijn beter verbinden met Utrecht Centrum.
Beoogde invoering per 2015/2016.
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Hollandsche rading

Breukelen

Den Dolder

Maarssen
Bilthoven

Winkelc. Overvecht
Overvecht

Vleuten

Terwijde
Leidsche Rijn

‘t Tunneltje De Bilt

Zuilen

Mooi Zeist

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof
Zeist busstation

De Meern Oost
Vaartsche Rijn

Bunnik
Papendorp

Driebergen-Zeist
Lunetten

Westraven

Houten

Nieuwegein centrum

IJsselstein centrum

Houten Castellum

Nachtnet
Spoor

Vianen lekbrug

Indicatieve verbindingen Nachtnet
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• Buslijnen vanuit Utrecht-Noord/Noordwest (Zuilen, Maarssen/Overvecht)
verbinden met buslijnen naar Utrecht-Zuid/Zuidwest (Kanaleneiland,
Hoograven, Oog in Al, Leidsche Rijn).

5.1.13 Verlaagde busintensiteiten en vervallen OV-verbindingen van en
naar Utrecht Centraal
Een belangrijke opgave in het Streefbeeld is het verder ontlasten van de
Utrechtse binnenstad en Utrecht Centraal met busbewegingen vanwege
capaciteitsgrenzen van het verkeerssysteem en de luchtkwaliteit. De afgelopen
bezuinigingstaakstelling in combinatie met de verbouwingsopgave op Utrecht
Centraal heeft al geleid tot minder buslijnen in het gebied (vervallen zijn de
lijnen 43, 123, 4, 14, 6, 8/9).
Met dit Streefbeeld vervalt een aantal buslijnen van/naar Utrecht in 2020
in vergelijking met het Vervoerplan 2014:
• Lijn 12 (Utrecht Centraal-De Uithof UMC; per 2018 met ingebruikname
Uithoflijn).
• Lijn 26 (deel Utrecht Centraal-Zuilen-Overvecht, medio 2015 met
wijzigingen Ondiep/Zuilen/Overvecht).
• Lijn 29 (Utrecht-Papendorp per medio 2015 met gewijzigde lijnvoering
lijn 77).
• Lijn 38 (Maarssen-Leidsche Rijn Centrum-Utrecht Centraal).

5.1.12 Doorgaande OV-verbindingen via Utrecht Centraal
Door slimme doorkoppelingen op het vernieuwde Utrecht Centraal
(OV-terminal) worden aantrekkelijke en doorgaande OV-verbindingen geboden
voor reizigers in de regio en binnen de stad. Vooral voor directe verbinding
tussen het zuiden en westen met de binnenstad, maar in toenemende mate
ook voor reizigers uit het noorden en oosten met Papendorp en Kanaleneiland-Zuid. Belangrijk is dat de door te koppelen lijnen qua frequenties,
bezettingen en materieelinzet wel bij elkaar passen. Voorbeelden hiervan zijn:

De lagere busintensiteiten komen door extra efficiencymaatregelen om
bestaande buslijnen beter te benutten, verbeteringen in de treindiensten
(vier keer bediening Leidsche Rijn Centrum en opening Vaartsche Rijn), de
komst van de tram, de inzet van dubbelgeleed materieel op lijn 28 en de
inzet op nevenknooppunten en tangenten.

• De doorgaande tramlijn De Uithof-Nieuwegein/IJsselstein.
• De nieuwe buslijn in Utrecht-Oost met de buslijn naar Lunetten (lijn 8).
• De bussen uit Wijk bij Duurstede-Bunnik over de Rubenslaan via Utrecht
Centraal doorkoppelen aan buslijnen naar Zeist.

In totaal vervallen hierdoor de volgende busritten (heen + terug) waardoor
Utrecht Centraal wordt ontlast:

Lijnnummer

Invalsroute OV-terminal

Spitsuur (v.v.)

Daluur (v.v.)

Avond (v.v.)

Lijn 12 (vervalt)

Van Scheltemabaan/ Dichtersbaan (tijdelijk)

28-48x

8x (tot 21 u)

8x (tot 21 u)

Lijn 26 (vervalt)

St. Jacobsstraat

8x

8x

8x

Lijn 29 (vervalt)

Van Zijstweg

8x

0x

0x

Lijn 38 (vervalt)

Vleutenseweg

8x

0x

0x

64-84x

16x

16x

Totaal
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5.2 OV-Streefbeeld 2020 per deelgebied
Voor de overzichtelijkheid is het totale lijnennet uit het OV-Streefbeeld
weergegeven in vier deelgebieden. Onder de deelgebieden vallen de
volgende gemeenten:
•
•
•
•

Oost: Utrecht, De Bilt, Zeist
Zuidoost: Utrecht, Bunnik, Houten
Zuid: Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen
Noordwest: Utrecht, Stichtse Vecht

Hierna wordt het OV-Streefbeeld 2020 per deelgebied weergegeven. In de
kolom links van de kaart is de bestemming van de buslijn en het nummer
(volgens dienstregeling U-OV 2014) van alle buslijnen in dit deelgebied
(tussen haakjes) afgebeeld.
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noordwest

Utrecht
Stichtse Vecht

oost

Hollandsche rading

Breukelen

Utrecht
De Bilt
Zeist

Den Dolder

Maarssen
Bilthoven

Overvecht

Vleuten

Terwijde

Leidsche Rijn

Zuilen

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof

Vaartsche Rijn

Lunetten

Bunnik

Driebergen-Zeist

Westraven

Houten

Nieuwegein centrum

IJsselstein centrum

Utrecht
Nieuwegein
IJsselstein
Vianen

zuid

Houten Castellum

Vianen lekbrug

Utrecht
Bunnik
Houten

zuidoost
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oost

OV-knooppunten De Uithof,
Rijnsweerd en Jordanlaan versterkt

R I C H T I N G (L I J N N UM M E R)
Museumkwartier (2)
Voordorp (5)
Utrecht oost (8)
Utrecht centrum-De Uithof (28)
Driebergen-Zeist (50/51/251) -Wageningen (50)
Zeist-Amersfoort (52/252)
Zeist busstation (53)
Maartensdijk (55)

Zuilen

De Uithof (Uithoflijn)
Wijk bij duurstede-Amersfoort (56)
Bilthoven-Hilversum (58/258)
Lage Vuursche-Hilversum (59)

UTRE
CENTR

Nieuwegein Stadscentrum-Zeist-Doorn (71)
Nieuwegein Stadscentrum-Bilthoven (72)
Zeist west-Zeist busstation (74)
Rijsenburg-Driebergen-Zeist (75)
Bilthoven (77)
Bilthoven noord-Bilthoven (78)
Veenendaal-Woudenberg (81)
Almere (150)
Amersfoort/Leusden (296/299/276)
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Westraven

Hollandsche rading

55

58/258

150

59
Den Dolder

Bilthoven

78

52
72

Overvecht

296/299/276

5

252
77

Tunneltje De Bilt

Zuilen

251

Jordanlaan
28

UTRECHT
CENTRAAL
2

56

53

Rijnsweerd
De Uithof

50/51

81

Zeist busstation

8
Vaartsche Rijn

74

51

Uithoflijn

50
71
Lunetten

Bunnik

Driebergen-Zeist

81
Westraven
75
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zuidoost

OV-knooppunten Houten en Vaartsche
Rijn versterkt

We

Nieuwege

R I C H T I N G (L I J N N UM M E R)
Utrecht Hoograven (1)
Utrecht Lunetten (8)
Bunnik-Wijk bij duurstede (41)
Zeist-Houten-Vianen (43)
’t Goy (45)
Station Houten (47)
Nieuwegein Stadscentrum (48)
Laagraven-Nieuwegein Stadscentrum (66)
Utrecht Centraal (247)
De Uithof (281)
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Vianen Lekbru

he

Rijnsweerd

UTRECHT
CENTRAAL

De Uithof
Zeist busstation

Vaartsche Rijn

1

47

8
Driebergen-Zeist

Bunnik

Lunetten

Westraven

247

281

43

41

Houten
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zuid

OV-knooppunten Papendorp, Nieuwegein
Stadscentrum en Westraven versterkt

R I C H T I N G (L I J N N UM M E R)
Kanaleneiland (7)
Leidsche Rijn-Papendorp-Lunetten (10)
Station Tiel (46)
Papendorp-Leidsche Rijn-Maarssen (48)
Nieuwegein-IJsselstein (tram)
Vianen (63)
Plettenburg/Wiers-Vianen Lekbrug (65)
De Uithof-Driebergen-Zeist (71)
Nieuwegein Zuid-De Uithof (72)
Nieuwegein Stadsc.-Vianen (74)
Nieuwegein Stadsc.-Utrecht Centraal (77)
Papendorp-Vianen Lekbrug-Leerdam (85)
De Uithof (287)
Gorinchem-Rotterdam Zuid (90/81/181)
IJsselstein-De Uithof (283)
IJsselstein-Schoonhoven (195/295)
Dordrecht/Oosterhout/Breda (387/388/400/401)
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noordwest

OV-knooppunten Leidsche Rijn,
Overvecht en Maarssen versterkt

130

R I C H T I N G (L I J N N UM M E R)
Tuindorp-Winkelcentrum Overvecht (1)
Zuilen (3)
Vechtsebanen-Overvecht (6)
Overvecht (9)
Leidsche Rijn-Overvecht-De Uithof (30a)
Maarssen-Overvecht-De Uithof (30b)
Vleuten-Vaartsche Rijn-De Uithof (22)
Papendorp-Vleuten (24)
Oog in Al-Cartesiusweg (25)
Leidsche Rijn-Terwijde (26)
Parkwijk-Vleuten (28)
Overvecht-Maarssen dorp (35)
Zuilen-Maarssen (36)
Maarssenbroek-Maarssen (37)
De Wetering-Maarssen (39)
Station Maarssen-Nieuwegein Stadsc. (48)
De Meern-Woerden (102/103)
Papendorp-Gouda (107)
Breukelen-Maarssen (120)
Nieuw Loosdrecht-Westbroek-Overvecht (122)
Vleuten-Maarssen (126)
Kockengen-Station Vleuten (127)
Station Breukelen-Mijdrecht (130)
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5.3 Uitwerking lijnennet in drielagensysteem
Het totale lijnennet zoals in 5.2 gepresenteerd is in onderstaande tabel
onderverdeeld in de drie lagen die zijn opgenomen in de OV-visie en
aangescherpt in hoofdstuk 4.1. Voor het dragende netwerk is het de ambitie
om uiteindelijk overdag minimaal zes keer per uur frequenties aan te bieden;
dit zal in 2020 nog niet overal worden bereikt vanwege onvoldoende
vervoerswaarde of vanwege aansluitingen op de trein (bij vier-keer-per-uurfrequenties).

Relatief veel reizigers
(spits en dagfrequentie 4x per uur of hoger)

Relatief weinig reizigers
(spitsfrequentie maximaal 4x per uur)

Dragend

1, 5/55, 6, 8, 9, 30, 12, 22, 24, 26, 28, 36, 37,
39, 41, 47, 50, 51/251, 52, 53,
60/61(SUNIJ-lijn+Uithoflijn), 63, 65, 74, 77,
81/181, 195/295, 287, 387, 388, 400, 401, 296,
299, 276, 130, 150

10, 48, 56, 71, 72, 85, 90, 107/207, 247, 281,
283

Ontsluitend

3, 25, 66, 102/103, 120

2, 35, 43, 45, 46, 49, 58, 59, 78, 122, 126, 127

Maatwerk

Niet van toepassing

Huidig: 14,15, 35,125, 258
Mogelijk: Utrecht-West/ Leidsche Rijn
Kleinschalig vervoer in Houten
(bijv. golfkarretjes)

In de kaart hiernaast zijn de dragende lijnen weergegeven. Dit is een uitwerking van het dragende netwerk 2020 zoals schematisch opgenomen in
de OV-visie (p. 47).
Waar de dragende lijnen samenkomen ontstaan hoogfrequente OV-corridors.
Deze vormen de belangrijkste OV-assen tussen de OV-knooppunten en de
economische kerngebieden.
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5.4 Knooppuntontwikkeling
Wat wordt verstaan onder knooppunten en haltes?
De Noordvleugel ontwikkelt zich steeds meer tot netwerkstad, waarbij mensen
zich kriskras verplaatsen door het stedelijke gebied voor diverse activiteiten.
Mensen worden mobieler, waarbij mobiliteit ook een grote ‘ruimtevrager’ is.
Omgekeerd hebben goed bereikbare plekken een aantrekkingskracht op
ruimtelijke activiteiten en grondgebruik. De zogeheten Cirkel van Wegener
beschrijft deze relatie tussen ruimte en mobiliteit.

ruimtegebruik
ruimte

+

gebruik

vraag ruimtelijk
programma

vraag
mobiliteit

+

+
mobiliteit

+

auto

OV

Bron: BESTNET Relatie ruimte en mobiliteit, Cirkel van Wegener (2004)

Indien de verplaatsingen per auto plaatsvinden en de mobiliteit toeneemt, dan
zal de bereikbaarheid van de locatie verslechteren door congestie. Indien de
verplaatsingen per openbaar vervoer plaatsvinden kan deze toename van
het OV-gebruik juist leiden tot een hogere (ruimtelijke) kwaliteit. Openbaar
vervoer is met name ruimte-efficiënt bij vervoer van grote reizigersstromen,
wat ook kan leiden tot een hogere kostendekkingsgraad.
In de notitie ‘Knooppuntontwikkeling regio Utrecht’ (vastgesteld in AB BRU
19 juni 2013) is de volgende definitie opgenomen over het thema knooppuntontwikkeling:
1. Het bundelen van verstedelijking rondom knooppunten van openbaar vervoer.
2. Vice versa: het optimaliseren van OV-bediening en multimodale ontsluiting
van ruimtelijke concentraties.
3. Het verbeteren van de kwaliteit van de publieke ruimte rondom knooppunten van het openbaar vervoer.
Het OV-Streefbeeld richt zich vooral op het stimuleren en beïnvloeden van
de laatste twee aspecten. Daarmee wordt voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor het eerste aspect: het verder faciliteren van de verstedelijking.
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• Een knooppunt kent diverse dimensies en is daardoor niet helder afgebakend. De regio Utrecht in zijn geheel is een nationaal knooppunt van
diverse verkeersstromen binnen Nederland en heeft een knooppuntfunctie vanwege zijn centrale ligging; dit komt tot uiting in ruimtelijkeconomische activiteiten als de uitgebreide distributiesector, financiële
en zakelijke dienstverlening, winkelhart van Nederland, congressen- en
evenementenstad. Hierbij gaat het veelal om ruimtelijk-economische
knooppunten. Voor het regionale OV-netwerk is niet het landelijke/
Randstedelijke schaalniveau relevant bij knooppuntontwikkeling, maar
het lokale schaalniveau. Daarbij kan er een verschil zijn tussen wat wordt
verstaan onder een ruimtelijk-economisch knooppunt (bijv. Utrecht
Stationsgebied, De Uithof) en verkeersknooppunten binnen het regionale
OV-systeem. Binnen zo’n ruimtelijk-economisch knooppunt zijn er vaak
meerdere OV-haltes, maar slechts één die echt functioneert als hét
OV-knooppunt.
• Vaak is een station ook een OV-knooppunt, maar hoeft dit niet te zijn.
Dit hangt af van de interactie met de rest van het OV en de ligging van
het station in het regionale OV-netwerk (ook ten opzichte van andere
OV-knooppunten). Sommige stations hebben daardoor alleen een lokale
haltefunctie en vrijwel geen interactie met het regionale OV-systeem.
• Een verkeersknooppunt ontstaat daar waar meerdere vervoersstromen
samenkomen en interactie is tussen verschillende vervoermiddelen,
bijvoorbeeld auto-trein-vliegtuig, fiets-bus, of waar interactie is tussen
de vervoersstromen onderling (trein-trein, autosnelweg-autosnelweg).
Deze interactie wordt ook door de reiziger als meerwaarde beleefd en
de reis naar een knooppunt is daarbij een belangrijke, logische tussenstap binnen zijn totale reis. Een knooppunt biedt ook extra’s om de
overstap te veraangenamen en kan daarmee uitgroeien tot reisdoel
op zich (stationsvoorzieningen, Schiphol Plaza).
• Een overstappunt kan feitelijk hetzelfde zijn als een knooppunt
(wisselen van verkeersstromen), maar wordt door de reiziger totaal
anders beleefd. Het is vaak vanuit OV-systeemtechnische redenen noodzakelijk, maar vanuit de reiziger onwenselijk. Vaak ontbreken aanvullende
voorzieningen op zo’n overstapplek. maar hebben ook niet altijd veel
toegevoegde waarde; reizigers willen immers zo snel mogelijk verder.
• Een halte is een plek om in of uit de bus of tram te stappen.
Meerdere haltes kunnen samen een bus- en/of tramstation vormen.
• Busstations of begin- en eindhaltes in de regio zijn vaak ook een
logistiek OV-knooppunt voor de vervoerder (bussen, chauffeurs).
Voor de reiziger is dit niet direct relevant, voor het functioneren van
het OV-systeem wel en daarmee indirect ook voor de reiziger.

5.4.1 Belang voor de reiziger
OV-knooppunten bieden houvast voor de mental map van reizigers en vormen
de ankerpunten van het OV-systeem. Ondersteunende voorzieningen in en
rond de knoop zijn hierbij van belang evenals herkenbaarheid en aantrekkelijkheid:
• Beleving (een knooppunt mag ook mooi en uitdagend zijn als uithangbord
voor een stedelijk gebied/architectuur, sociaal veilig en aantrekkelijk).
• Comfort (boodschappen doen, kinderdagverblijven, vergadercentra,
(wacht)voorzieningen).
• Gemak (OV-verkoop & servicepunt, reisinformatie, aantrekkelijke en
duidelijke looproutes).
• Snelheid (daily urban system, frequent, vlot, direct).
• Betrouwbaarheid en veiligheid van het hele systeem.

tijdig zorgt de verdere ontwikkeling van Papendorp (o.a. hotels en de P+R)
voor een beter gespreid vervoersaanbod, ook buiten de spitstijden.
• Lijn 48 (Westtangent): deze buslijn verbindt meerdere knooppunten en
bestemmingsgebieden, waaronder het ziekenhuis in Leidsche Rijn. Met de
verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum en de A2-zone ontstaat
draagvlak om deze buslijn ook langer te laten rijden (ook op zaterdagen en
tijdens de avonduren).

5.4.2 Knooppuntontwikkeling: Beter Benutten en verhogen
kostendekkingsgraad
In de OV-visie staat dat de regio Utrecht zich ook richt op het verbeteren van
de kosteneffectiviteit van het OV-systeem. Het ontwikkelen van OV-knooppunten speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld door een ‘tegenspits’
te creëren. In de huidige situatie is er een aantal sterke bestemmingen in de
regio, zoals de economische kerngebieden. Hier rijden in de ochtendspits veel
bussen naartoe. Vaak is de bezetting op de terugreis lager, met veel lege
stoelen in de bus als gevolg. En in de avondspits omgekeerd. Dat is ongunstig
voor de kostendekkingsgraad.
Door op een slimme wijze verdere verstedelijking te realiseren met bijvoorbeeld het toevoegen van herkomsten (woningen) en bestemmingen (werklocaties, scholen, voorzieningen) op de juiste locaties kan de kostendekkingsgraad van het OV-systeem verbeteren. En door te zorgen dat bepaalde lijnen
ook voldoende reizigers kunnen trekken in de avond en weekenden. Het
versterken van bepaalde knooppunten kan hier een bijdrage aan leveren.
Deze ruimtelijke ordening is niet uitgewerkt in het Streefbeeld 2020. Uiteraard
is wel met het lijnennet in het OV-Streefbeeld 2020 zo goed mogelijk ingespeeld op deze ruimtelijke mogelijkheden die de knooppuntontwikkeling
biedt, bijvoorbeeld door:
• Lijn 74: deze buslijn heeft tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Stadscentrum een aanvullende functie op de (doorgekoppelde) tram. Deels zal
hierdoor het reizigersaanbod van lijn 74 weer verschuiven naar de tram.
Door de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht krijgt deze
buslijn er extra reizigersaanbod bij en kan de frequentie behouden blijven.
• Lijn 77: de verlegging van deze lijn naar Papendorp zorgt ervoor dat er een
betere benutting plaatsvindt door spitsrichtingen te combineren en gelijk-
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5.4.4 OV-knooppunten: stations en haltes
Op dit moment is er geen hiërarchische opbouw van haltes in de regio; dit is
nog sterk gekoppeld aan het vervoersysteem:
• Treinstations zijn in de regio duidelijk herkenbaar als NS-station en
beschikken over eigen voorzieningen, zoals voor de fiets (stalling, fietsverhuur). Ook zijn hier met aparte busstations –vaak op voorpleinen – de
overige OV-voorzieningen aanwezig. Er is een ontwikkeling gaande dat
de NS-stations meer multimodale knooppunten worden, zoals bij het
fietstransferium Houten en de nieuwe stations Utrecht Centraal (al het
OV onder één dak) en het gecombineerde tram-/treinstation Vaartsche Rijn.
• Tramhaltes zijn in de regio ook duidelijk herkenbaar als tramhalte.
De aansluiting met bushaltes en overige ketenvoorzieningen is nog niet
eenduidig herkenbaar.
• De overige bushaltes hebben geen eenduidig onderscheid:
- Binnen de stad Utrecht zijn/worden de haltes op de zogenaamde HOV-bril
uitgevoerd volgens het HOV-programma van eisen, waarin hogere eisen
zijn gesteld aan uitstraling van de bushalte en de ruimere vormgeving
gericht op grotere reizigersaantallen. Of en hoe de bijbehorende fietsvoorzieningen zijn vormgegeven wisselt per locatie.
- De overige haltes binnen de gemeente Utrecht hebben geen nader
onderscheid in haltetypen.
- P+R-voorzieningen in Utrecht zijn als (parkeer)terrein/gebouw wel
duidelijk herkenbaar en hebben fietsvoorzieningen (OV-fiets), maar
sluiten nog onvoldoende aan bij de OV-haltes; een reguliere halte in de
directe nabijheid. Met de realisatie van P+R De Uithof ontstaat wel een
geïntegreerde P+R.
- Haltes buiten de gemeente Utrecht zijn niet hiërarchisch opgebouwd;
de betreffende wegbeheerder (gemeente of provincie) bepaalt hier welk
(standaard)type haltevoorziening wordt toegepast. Afhankelijk van de
behoefte zijn hier in de loop der jaren haltes ontstaan met enkele redelijk
omvangrijke fietsenstallingen.
In de OV-visie staat dat het OV-systeem de komende jaren meer hiërarchisch
zal worden opgebouwd volgens het drielagensysteem.
In de OV-visie zijn categorieën OV-knooppunten beschreven: Utrecht Centraal/
OV-terminal, Randstedelijke OV-knooppunten, regionale OV-knooppunten en
lokale OV-knooppunten. In dit OV-Streefbeeld is deze categorisering verder
uitgewerkt:
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Niveau

Type

(Inter)nationaal
knooppunt

1. OV-terminal Utrecht: trein, (tram), bus en fiets.

Randstedelijke
en regionale
knooppunten
en tram-/
HOV-haltes

2. Overige stations: trein, (tram), bus en fiets,
regionaal P+R.
3. Overige OV-knooppunten (busstations): bus, 			
(tram), fiets (eventueel regionaal P+R).
4. Tram- en HOV-haltes: haltes met meer dan 1.500 		
reizigers per dag, die qua reizigersomvang onder-		
scheidend moeten zijn van reguliere bushaltes in
afmeting (gericht op groter gebruik), in voorzieningenniveau en qua aantrekkelijkheid en 			
beheer. De huidige HOV-haltes op de Utrechtse 		
‘HOV-bril’ voldoen aan deze vormgeving. Beoogd 		
wordt om deze haltes verder ‘uit te rollen’ in de 		
stad/regio naar de drukste haltes aan de dragende 		
corridors. Bij meer dan 50 benodigde fietsenklemmen hebben deze haltes ook een belangrijke 		
ketenfunctie tussen OV en fiets, wat extra voorzieningen rechtvaardigt (bewaakte stalling, fietsverhuur); de zogenaamde Fiets & Bike-haltes.

Lokale haltes

5. Overige haltes dragend en ontsluitend netwerk:
de categorie haltes die we nu grotendeels kennen, 		
waar bij meer dan 400 instappers per richting per dag
een DRIS-display wenselijk is en deze haltes in principe voorzien zijn van een abri en voldoen aan de		
toegankelijkheidseisen. Fietsvoorzieningen (klemmen)
moeten op orde zijn, daar waar er behoefte aan is.
6. Haltepalen buiten de bebouwde kom: haltes die 		
sporadisch gebruikt worden, hierdoor ook nauwe-		
lijks een effect hebben op de exploitatiekosten/		
rijtijd en de haltevoorzieningen, en beperkt zijn tot 		
een haltepaal. Zonder deze voorzieningen ontstaan 		
er wel grote gaten in het netwerk, waardoor deze 		
haltes noodzakelijk blijven.
7. Maatwerkhaltes: afhankelijk van de materieelinzet 		
dient in het maatwerkconcept bezien te worden welke
typen haltes hierbij aansluiten. Op deze lijnen wordt 		
toch geen regulier busmaterieel (tien meter of groter)
ingezet en kan vaak gebruik worden gemaakt van
andere voorzieningen (bijv. uitstapplek voor taxibusjes
bij verzorgings- of ziekenhuizen).

De haltes in de categorie 1 t/m 3 moeten wat betreft ketenvoorzieningen
(bewaakte stallingen, fietsverhuur), informatie (DRIS) en qua uitstraling,
beheer en functionaliteit op orde zijn of in lopende uitvoeringsprogramma’s
op orde worden gebracht. Aanvullende reizigersvoorzieningen als toilet,
kaartverkoop en commerciële voorzieningen zijn hierbij wenselijk. Uiteraard
moet de sociale veiligheid ook op orde zijn, maar dit is een randvoorwaarde
voor alle haltes en OV-knooppunten (zie klantwenspiramide uit de OV-visie).
De OV-terminal krijgt inmiddels zijn definitieve vorm en heeft vanaf eind 2013
ook dynamische reisinformatie voor de regionale OV-delen.
De haltes in categorie 4 zijn deels nieuw en vormen een nieuwe prioriteit
bij nieuwe of nog niet in maatregelen belegde uitvoeringsprogramma’s.
De haltes in categorie 5 zijn met het lopende DRIS-, toegankelijkheids- en
fietsenstallingenprogramma al grotendeels op het gewenste kwaliteitsniveau
aanwezig, of worden op dit niveau gebracht.

5.4.5 Qbuzz/U-OV: Flexkiosken
Qbuzz/U-OV heeft aangeboden om de bewegwijzering naar bus, tram en fiets
aanzienlijk te verbeteren en daarnaast de ruimtelijke kwaliteit een impuls
te geven, om de kwaliteit van de OV-knooppunten te verhogen.
Qbuzz gaat daarvoor zogenaamde Flexkiosken inzetten om aangename
overstappunten te creëren. In overleg met de betrokken gemeenten wil
Qbuzz op onderstaande haltes Flexkiosken ontwikkelen:
•
•
•
•

Utrecht Centraal, bus-/tramstation Oost
Utrecht Centraal, busstation West
Utrecht Heidelberglaan (De Uithof)
Utrecht Bleekstraat/station Vaartsche Rijn (bij opening NS-station)

De Flexkiosk is vergelijkbaar met de Kiosk zoals NS die op de treinstations
exploiteert, maar dan kleiner en flexibeler. Klanten hebben de keuze uit een
assortiment van warme en koude dranken, broodjes, versnaperingen en
lectuur. Tevens is (keten)reisinformatie beschikbaar, waarmee Flexkiosken
ook bijdragen aan de vervoerskundige kwaliteit van knooppunten.
Hiermee verbetert de kwaliteitsbeleving van het totale vervoerproduct.
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5.4.6 Ketenvoorzieningen: auto en fiets
Het Streefbeeld 2020 voorziet in een robuust OV-netwerk, dat juist in de
spitstijden een betrouwbaar alternatief kan vormen voor de bereikbaarheid
van de regio. Bijvoorbeeld bij slecht weer en veel files; dan moeten mobilisten
in de regio erop kunnen vertrouwen dat het OV volgens dienstregeling rijdt en
men via de ketenvoorzieningen hierop kan overstappen om de belangrijkste
bestemmingsgebieden in de regio te kunnen bereiken.
Het in het OV Streefbeeld opgenomen netwerk van dragende corridors sluit
zo goed mogelijk aan op het fiets- en autonetwerk. Daarbij worden vooral díe
schakels van het OV-netwerk gebruikt die een meerwaarde bieden ten opzichte
van verplaatsingen met de auto of fiets. Hierbij gaat het vooral om reizen naar
bestemmingen waar kans is op files, het vermijden van drukte/zoekverkeer,
betaald parkeergebieden of te lange fietsafstanden.

Uitwerking P+R
De P+R-haltes zijn gelegen aan de dragende OV-corridors, die in ieder geval
voorzien in snelle (met de auto concurrerende) OV-reismogelijkheden naar
Utrecht Centrum. Met de gewijzigde routevoering van lijn 77 wordt ook via
P+R Papendorp een aanzienlijk betere verbinding geboden naar de Utrechtse
binnenstad, ook in de avonduren en weekenden.
Zoals uit de figuur hiernaast blijkt, zijn vanuit alle windrichtingen per snelwegen de bestemmingsgebieden Utrecht Centraal en de Utrechtse binnenstad
met een concurrerende reistijd aangesloten op het netwerk van de P+R-voorzieningen, behalve vanuit de A27-noordzijde. Hiervoor wordt voorgesteld om
nabij Rijnsweerd (voor verkeer vanuit de A27) ook alvast te beginnen met een
kleinschalige P+R-verbinding met zowel een functie naar De Uithof als naar
de binnenstad; zeker in relatie tot de aanstaande werkzaamheden aan de A27
knooppunt Rijnsweerd/bak Amelisweerd. Mogelijk kan ook voor de binnenstad de parkeerruimte in weekenden extra worden benut voor de relatie naar
de Utrechtse binnenstad, die voor de kantoren in Rijnsweerd al beschikbaar is.

Uitwerking F+R
In het OV-Streefbeeld 2020 kiezen we ervoor om een aantal haltes extra op te
waarderen tot (Fiets+Reis-)halte. In dit laatste geval gaat het om haltes met
25 of meer hoogwaardige fietsenklemmen.
De F+R-(fiets)voorzieningen sluiten aan op deze dragende OV-corridors, maar
soms ook op de onderliggende delen van het netwerk. Dit kan ook in het
landelijk gebied; dan zorgt vaak één buslijn voor de gebiedsontsluiting en
vervult de fiets een belangrijke rol in het voortransport. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij:
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• De Koningin Wilhelminaweg bij Groenekan/gemeente De Bilt.
• Buslijn 41 nabij Odijk, Werkhoven en Cothen.
• De gemeente Vianen bij Zijsterveld en Everdingen.
In de bijlage is een lijst opgenomen van alle F+R-haltes, zoals ze ook op de
kaart zijn weergegeven.
Uiteraard bieden de treinstations in de regio ook hoogwaardige ketenvoorzieningen, vooral de fiets (onderdeel landelijke aanpak ProRail).
Deze zijn ook opgenomen in de bijgevoegde kaart met ketenvoorzieningen.
Bij de meeste stations in de regio, de P+R-voorzieningen en bewaakte
stallingen van de gemeente Utrecht wordt ook het huren van de OV-fiets
aangeboden; per einde 2013 is hiermee ook gestart op busstation Vianen
Lekbrug, als onderdeel van de Qbuzz-offerte, en op busstation Zeist in het
kader van ‘Beter Benutten’.

A2

Hollandsche rading

Breukelen

A27

Den Dolder

Maarssen
Bilthoven

Winkelc. Overvecht

A28

Overvecht

Vleuten

Terwijde

Tunneltje De Bilt

Zuilen

Leidsche Rijn

Mooi Zeist

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof
Zeist busstation

De Meern Oost
Vaartsche Rijn

A12

Bunnik
Papendorp

Driebergen-Zeist
Lunetten

A12

Westraven

Houten

Nieuwegein centrum

IJsselstein centrum

Houten Castellum

OV-Knooppunten
Spoor

Vianen lekbrug

OVT/Utrecht Centraal
Prioritaire nevenknooppunten
P+R locaties
F+R locaties

A27

A2
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5.5 Doorstroming
Voor een robuust en betrouwbaar OV-aanbod is het nodig dat de doorstroming
op (de belangrijkste delen van) het OV-netwerk verbetert. De infrastructurele
maatregelen zorgen voor:
• Tevreden reizigers: een korte reistijd en grote betrouwbaarheid (vloeiende
reis) zijn dé belangrijkste kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer,
zoals ook bleek uit de reizigersenquête.
• Een efficiëntere inzet van trams en bussen, waardoor de regio met de
beschikbare financiën het OV-Streefbeeld 2020 kan realiseren (minder
stilstand leidt tot lagere kosten).
• Minder ruimtebeslag op knoop- en eindpunten, vanwege minder
‘correctietijd’.
• Minder milieubelasting en omgevingshinder; een betere doorstroming voor
minder brandstofverbruik, minder CO¬2-uitstoot en minder geluidsemissies.
De regio hecht eraan om in 2020 de doorstroming op orde te hebben op de
dragende OV-corridors: de tangenten en radiale trajecten waar veel reizigers
worden vervoerd, veel voertuigen rijden en veel kosten worden gemaakt.
Overige trajecten komen ook in aanmerking als het dragende lijnen betreft
die vervolgens ook op deze corridors rijden.
Door de maatregelen juist op deze corridors te richten wordt het hoogste
rendement behaald. Ernstige vertragingspunten buiten de dragende corridors
worden waar mogelijk ook aangepakt. Daarbij wordt de benodigde investering
afgewogen tegen de besparing op de exploitatiekosten.
In de Regionale OV-visie is als ambitie opgenomen dat de reistijd met 10%
verbetert; in dit OV Streefbeeld 2020 is dit zodanig vertaald dat de onnodige
verliestijd in de dienstregeling (stilstand, exclusief halteertijd) en de spreiding
in de rijtijd met 10% worden verminderd ten opzichte van 2013. Op netwerkniveau leidt dit ertoe dat deze 10% van de beschikbare DRU’s heringezet
kan worden: van onnodig stilstaan, langzaam rijden en rijtijdcorrecties op
knooppunten naar extra dienstregelingsuren om meer tevreden reizigers te
vervoeren.
Dit wordt gerealiseerd door:
• Realisatie lopende projecten: door de diverse (grootschalige) infrastructurele maatregelen die er op stapel staan, worden de doorstroming en
betrouwbaarheid al sterk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.
Belangrijkste onderdelen zijn de realisatie van de Uithoflijn, het completeren van de HOV-infrastructuur en de OV-terminal. Op netwerkniveau leidt
dit ertoe dat vanaf 2018 ongeveer 6-7% van de beschikbare DRU’s elders
ingezet kan worden.
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• Trajectaanpak op de overige delen van de dragende corridors: in de verdere
uitwerking met de vervoerder en de wegbeheerders beziet BRU in hoeverre
de doorstroming op deze assen (rode trajecten op kaart) verbeterd kan
worden en welke afspraken hierover met de wegbeheerders gemaakt
kunnen worden. Dit moet ertoe leiden dat 4% van de DRU’s heringezet kan
worden. Bekostiging hiervan vindt plaats vanuit de programma’s Wegen en
Verkeer en Beter Benutten. Dit betreft onder andere:
- de bestaande tramlijn
- bestaande HOV-lijnen (binnenstadsas en Leidsche Rijn)
- OV-traject Lage Weide/Maarssen
- Waterlinieweg/Sartreweg
- OV-trajecten nabij Utrecht-Zuid/A12-zone
- Tangentverbindingen van/naar De Uithof
BRU hanteert hierbij de volgende normen (zie bijlage voor onderbouwing en
toepassing):
Normsnelheid

(huidig)

Normspreiding

(huidig)

HOV-banen

25 km/u

24 km/u

60 sec.

154 sec.

Utrecht-stad

17,5 km/u

16,6 km/u

120 sec.

299 sec.

Buiten Utrecht

30 km/u

28,6 km/u

Hollandsche rading

Breukelen

Den Dolder

Maarssen
Bilthoven

Winkelc. Overvecht
Overvecht

Vleuten

Terwijde

Leidsche Rijn

Tunneltje De Bilt

Zuilen

Mooi Zeist

U T R EC H T
CENTRAAL

De Uithof
Zeist busstation

De Meern Oost
Vaartsche Rijn

Bunnik
Papendorp

Driebergen-Zeist
Lunetten

Westraven

Houten

Nieuwegein centrum

IJsselstein centrum

Houten Castellum

Doorstroming
Spoor

Vianen lekbrug

Aandachtspunten doorstroming,
nadere analyse en inzet middelen
noodzakelijk om doorstroming te garanderen
Doorstroming op orde of er zijn
(lopende) maatregelen getroffen om
doorstroming te garanderen in 2020
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5.6 Aanvullende infrastructurele investeringen
In de tabel hiernaast zijn de extra investeringsprojecten weergegeven die
noodzakelijk zijn om het beoogde Streefbeeld te kunnen realiseren. Dit betreft
nieuwe maatregelen naast de al lopende projecten in de regio. Voor deze
nieuwe projecten zijn de kosten globaal geschat, waarbij is weergegeven of
de dekking hiervan al geregeld is (binnen bestaande programma’s, waar nog
geen concrete projecten aan zijn gekoppeld). Indien de dekking nog niet is
geregeld, is aangegeven welke financieringsmogelijkheden er zijn om dit
voor 2020 te verwezenlijken.
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Investeringsprojecten

Kosten (schatting)

Dekking

(Mogelijke) dekkingsbron(nen)

Doorkoppeling tram, ombouw & versnelling SUNIJ-lijn

€ 13 mln. perrons +
€ 5,8 mln./jaar
materieel- afschrijving

Ja, in voorbereiding

BRU-begroting, bij meevallers/niet optreden van
risico’s OV-exploitatie, Regiotram en Uithoflijn,
Europese subsidie

Verbeteren doorstroming Noordtangent (Cartesiusweg-Kardinaal De Jongweg- Sartreweg- Waterlinieweg)

5 mln.

Ja

Doorstromingsmaatregelen/Beter Benutten

Verbeteren doorstroming Zuidtangent/Westtangent
(Goylaan-Europalaan-AC Verhoefweg)

3 mln.

Ja

Doorstromingsmaatregelen/Beter Benutten

Verbeteren busstation Nieuwegein

2 mln.

Ja, mogelijk

Programma Wegen en Verkeer; overige dekking?

Halte Herculesplein en doorstromingsmaatregelen
Waterlinieweg

2 (laag ambitieniveau)
10 tot 25 mln. (hoge ambitie,
vrij busbaan, uitbreiding
viaduct Koningslaan,
ongelijkvloerse halte)

Ja
Nee, nog niet

Doorstromingsmaatregelen/Beter Benutten voor
laag ambitieniveau.
Prog. Wegen en Verkeer; overige dekking?
Europese subsidie, A27-aanpak/Ring Utrecht:
bieden van OV-alternatief tijdens werkzaamheden

Infrastructuur t.b.v. 2de Oost-westas (lijn 22), door2 mln.
stroming Vondellaan-Vaartsche Rijn-Venuslaan in tijdelijke
situatie tot 2018 (vervolgroute Rijnsweerd)

Ja

Doorstromingsmaatregelen, budget reguliere
lijnwijzigingen

Infrastructuur t.b.v. 2de Oost-westas (lijn 22), in definitieve situatie vanaf 2018 (vervolgroute
Vaartsche Rijn-Rijnsweerd)

2 mln.

Ja

Prog. Wegen en Verkeer; overige dekking?
Budget reguliere lijnwijzigingen

Infrastructuur voor inkorten lijn 26 Terwijde (keervoorziening); invoering van maatwerkvervoer Vleuterweide,
Terwijde (o.a. aanpassing bocht HOV-baan met Stroomrugbaan naar station Vleuten)

1 mln.

Ja

Doorstromingsmaatregelen, budget reguliere
lijnwijzigingen

Halteoptimalisatie HOV-baan en Langerakbaan, zodat
overstap lijn 26/28 ontstaat

0,5 mln.

Ja, mogelijk

Prog. Wegen en Verkeer; overige dekking?

Infrastructuur t.b.v. nieuwe verbinding VianenHouten-Odijk-Zeist

0,5 mln.

Ja, mogelijk

Doorstromingsmaatregelen, budget reguliere
lijnwijzigingen, gemeente Vianen voor verknoping
met Vianen Lekbrug

Opwaarderen haltes tot minimale (Utrechtse) HOV-kwaliteit of R-netkwaliteit (o.a. Winkelcentrum Overvecht,
stations Vaartsche Rijn, as De Bilt/Zeist, Westraven)

10 haltes3
0,75 mln. = 7,5 mln.

Nee

Vervolg Beter Benutten; knooppuntontwikkeling

Opwaarderen 20 haltes tot F+R-haltes, met hoge kwaliteit en uitstraling fietsparkeervoorzieningen

20 haltes4
0,5 mln. = 10 mln.

Ja, mogelijk

Fietsprogramma, vervolg Beter Benutten;
knooppuntontwikkeling, bijdrage Qbuzz

TOTAAL

53,3-78,3 mln.

3

Zie Bijlage 5

4

Zie Bijlage 5
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5.7 Reizigersgroei en opbrengstengroei
Het openbaar vervoer in de regio gaat de komende jaren verder groeien.
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
•
•
•
•

Ruimtelijk-economische en demografische groei.
Lopende investeringen in OV, ook in het treinsysteem.
Aanpassingen in het lijnennet (verbeteringen OV-Streefbeeld 2020).
Overige verbeteringen, zoals P+R en marketing in het OV.

Het voorgestelde OV-Streefbeeld 2020 is doorgerekend met het regionale
Verkeersmodel (VRU 3.1u) en vergeleken met het referentienetwerk 2020,
waarin ook de ruimtelijke, economische en demografische groei en investeringen in het OV al opgenomen zijn. Daaruit blijkt dat de gezamenlijke
maatregelen uit het OV-Streefbeeld zorgen voor een extra modelmatige
reizigersgroei van 3,6%. Dit zijn nieuwe OV-reizigers, vooral op de langere
afstanden (inkomende en uitgaande reizigers). De rol van het regionale OV
in het voor- en natransport van de trein neemt hierdoor verder toe in 2020.
Ten opzichte van 2013 stijgt het OV-gebruik tot 2020 op basis van het regionale
Verkeersmodel met 13%. Dat is exclusief verbeteringen zoals P+R, tariefbeleid
en marketing die modelmatig niet door het VRU doorgerekend kunnen
worden. Ook ontbreken de weekend- en avondenbedieningen (en groei) en
worden subjectieve reizigerseffecten (bijvoorbeeld het omzetten van een
spitslijn naar een daglijn) onderschat. Bovenstaande modelbeperkingen
in aanmerking genomen, is een hogere reizigersgroei als gevolg van dit
OV-Streefbeeld 2020 reëel.
De uitkomst van het Verkeersmodel laat de volgende verdeling zien van de
procentuele groei van het OV-gebruik van/naar de economische kerngebieden
in de periode 2014-2020:
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ST I C H TS E V EC H T

De Bilt

+57%
U T R EC H T

4+%

Z E I ST

+29%
BUNNIK

+9%
Odijk-West
N I E U W EG E I N
HOUTEN

I J SS E L ST E I N

+6%

OV-gebruik
Primaire bestemmingen (economische kerngebieden >25.000 arbeidsplaatsen)
Secundaire bestemmingen (werkgebieden >2.500 < 10.000 arbeidsplaatsen)
Regionale (winkel)centra (>300 arbeidsplaatsen detailhandel)

VIANEN

Hoef en Haag

Scholenclusters >12 jaar >1500 leerlingplaatsen
Ziekenhuizen
+6%

Groei OV-gebruik economische kerngebieden
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In de OV-visie is een regionale groeiambitie opgenomen van jaarlijks 2,5%
meer reizigers; dit vertaalt zich in 18,9% meer reizigers in 2020 ten opzichte
van 2013. Het OV-model doet geen uitspraken over de tussenliggende jaren.
De jaarlijkse groeiverwachting (van reizigers en opbrengsten) is op de
volgende wijze vertaald:

2012-2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ambitie

+2,5%

+2,5%

+2,5%

+2,5%

+2,5%

+2,5%

+2,5%

+2,5%

Groeiverwachting

-1% in 2012
-1% in 2013

+2%

+2,5

+2,5%

+2%

+3%

+3%

+3%

+1,25%

+2,25%

+2,25%

+2,25%

+2,25%

+2,25%

+2,25%

Uithoftram
gereed
OV-terminal
gereed, incl.
centrumzijde
verbeteringen
uit Streefbeeld
Station
DriebergenZeist gereed

Doorkoppeling
tram
verbeteringen
uit Streefbeeld

Verbeteringen
uit Streefbeeld
HOV-Zuidradiaal gereed

Begroting
Redenen
(extra groei)

•

Nieuwe
concessie,
nieuwe
bussen e.d.
verbeteringen
in Vervoerplan

Aantrekken
economie
verbeteringen
uit Streefbeeld

Leidseveertunnel weer
open en
definitief
busstation
Utrecht-west
gereed
Leidsche Rijn
Centrum
gereed
verbeteringen
uit Streefbeeld

Redenen
(minder groei)

•

Afsluiting
Leidseveertunnel; werkzaamheden
OV-terminal
en tijdelijke
busstations
GVI 1c tram
Economische
crisis

Afsluiting
Leidseveertunnel OVterminal
en tijdelijke
busstations

Werkzaamheden
Uithoflijn
en HOV-Zuidradiaal
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Werkzaamheden en test-/
proefbedrijf
Uithoflijn en
HOV-Zuidradiaal
Werkzaamheden
DriebergenZeist

GVI 2

Meer reizigers betekent ook meer reizigersopbrengsten, hoewel dit niet
parallel hoeft te lopen. De reizigersopbrengsten worden namelijk bepaald op
basis van het aantal reizigerskilometers en tegen welk tarief er wordt gereisd.
In de BRU-begroting wordt – veiligheidshalve – uitgegaan van een lagere
opbrengstenontwikkeling dan de 2,5% jaarlijkse groeiambitie. Nu is opgenomen dat de opbrengsten in 2020 zijn gestegen naar € 71 mln. Dit is een groei
van ruim 16%. Op basis van het OV-Streefbeeld 2020 wordt over de periode
2014-2020 een groei van 19,5% verwacht. Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat het OV-Streefbeeld 2020 de groeiambitie uit de regionale OVvisie kan realiseren en gelijktijdig bijdraagt aan de noodzakelijke opbrengstengroei om het OV-Streefbeeld 2020 te bekostigen. Uiteraard geldt hierbij de
opmerking dat het om prognoses gaat en er (financiële) risico’s of meevallers
kunnen optreden (zie 2.7.1).

5.8 Kosten, dekking en opbrengsten
De maatregelen zoals opgenomen in het OV-Streefbeeld 2020 kosten geld en
leveren ook deels geld op (reizigersopbrengsten). Het verschil hiertussen
wordt gedekt vanuit de reguliere BDU-bijdrage die BRU van het Rijk ontvangt.
De kosten en opbrengsten moeten tussen nu en 2020 in evenwicht blijven,
zoals weergegeven in de uitgangspunten (hoofdstuk 2.7). Hoewel de jaarlijkse
kosten tot 2020 stijgen, blijft de Rijksbijdrage die BRU ontvangt in deze
periode gelijk. De opbrengstengroei moet dit verschil goedmaken.
De jaarlijks kosten bestaan uit kosten die de vervoerder maakt (circa 890.000
dienstregelingsuren) en de kosten die via BRU OV-regiotram lopen voor
beheer en onderhoud, energiegebruik en afschrijving van tram, remise en
infrastructuur. Onder andere vanwege de uitbreiding van de tram (Uithoflijn)
en de doorkoppeling met nieuw trammaterieel nemen deze kosten toe en
nemen de kosten van de vervoerder af (lijn 12 vervalt). Op basis van de
geprognosticeerde opbrengsten worden de extra kosten gecompenseerd
waarmee deze met elkaar in evenwicht zijn (zie figuur in hoofdstuk 2.7).

• Een goede oppervlaktebediening in de regio: ruim 97% van de woonadressen in de regio heeft een halte van het binnen een hemelsbrede afstand
van 600 meter. Het overige wordt ingevuld door het maatwerkvervoer.
• Alle gebieden met huishoudens met relatief veel OV-afhankelijken zijn
voorzien van een uitgebreid OV-aanbod, ook voor interne verplaatsingen
naar de belangrijkste winkelvoorzieningen en de belangrijkste werkgebieden. Ten opzichte van 2020 is er een verbetering waar te nemen van de
OV-bereikbaarheid van de regionale arbeidsplaatsen binnen een totale
reistijd van 45 minuten, ook met name voor werknemers zonder auto.
• De kleine kernen in de regio zijn voldoende bediend binnen de gestelde
kaders van één keer per uur een OV-verbinding naar een OV-knooppunt
op werk- en zaterdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.
• 65% van de haltes voldoet aan de toegankelijkheidseisen in 2020; de
wettelijke norm is 50%.
• Voor de ziekenhuizen in de regio is een aparte analyse gedaan naar de
OV-bereikbaarheid. Hieruit blijkt dat de ziekenhuizen in de regio goed zijn
ontsloten per OV door vaak meerdere, directe lijnen vanuit de regio.
Aandachtspunten zijn het relatief kleinere Zeister Diakonessenziekenhuis en
de verbindingen vanuit Leidsche Rijn (incl. Vleuten/De Meern) naar ziekenhuis Leidsche Rijn, aangezien op deze relaties overgestapt dient te worden.
• In 2020 voldoen alle voertuigen aan de gestelde toegankelijkheidseisen.
Dit is overigens in 2013 ook al het geval, op enkele uitzonderingen na
(Spitstram, taxibusjes).
Vooral aan de westzijde van Utrecht (Oog in Al, Lombok, Leidsche Rijn) en
tussen Bunnik en Zeist blijkt echter dat het netwerk niet aansluit bij de sociale
vervoersbehoefte (vaak overstappen, lange loopafstanden). Hiervoor zijn
aanvullende maatwerkoplossingen nodig, omdat de inzet van een reguliere
buslijn niet kostenefficiënt is en niet aansluit bij de resterende vervoersvraag.

5.9 Toets Streefbeeld op de sociale OV-functie
Met dit OV-streefbeeld is in eerste instantie de bereikbaarheidsopgave van
en naar de economische kerngebieden uitgewerkt. Daarmee is uiteraard niet
gezegd dat dit netwerk niet voorziet in de sociale functie die het OV voor
de inwoners van de regio biedt. Dit is op hoofdlijnen getoetst (zie Bijlage 9).
Uit deze toets op hoofdlijnen blijkt dat het OV-Streefbeeld 2020 voorziet in:
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6. Aanzet tot een Uitvoeringsagenda 2014-2020

Dit deel beschrijft wat er de komende jaren moet gebeuren om het OV-Streefbeeld 2020 uiteindelijk te realiseren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de
(lopende) grote projecten in de regio, de diverse vervoerskundige studies en
de aanvullende infrastructurele en doorstromingsmaatregelen. Ook wordt
ingegaan op de relatie tussen dit OV-Streefbeeld 2020 en de vijf I’s
(Informeren, Innoveren, Inrichten, Investeren en In stand houden) uit de
Bereikbaarheidsagenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Tot slot is de Uitvoeringsagenda vertaald in een voorzet voor een halfjaarlijkse agenda tot 2020.

6.1 Van Streefbeeld naar jaarlijkse Vervoerplannen
In de Vervoerplan-processen voor de komende jaren gaat U-OV (Qbuzz) de
belangrijkste stakeholders betrekken: de klant, chauffeurs en medewerkers
van de klantenservice en verkeersleiding. Dit wordt nieuw: al bij het begin van
het proces worden zij betrokken om jaarlijks samen een breed gedragen
Vervoerplan op te stellen. Dit moet leiden tot de uitwerking van dit OV-Streefbeeld 2020. U-OV noemt dit ontwikkelteams: een proces waarmee Qbuzz
elders goede ervaringen heeft.
In het voorjaar van 2014 zal U-OV in overleg met BRU en met het ROCOV de
opzet van het ontwikkelteam bepalen. Er is speciale aandacht voor de klant via
het U-OV-klantpanel: een grote groep klanten waaruit we regulier met kleine
afvaardigingen overleggen. Hierbij zal contact worden gelegd met de deelnemers aan de BRU-workshops voor het OV-Streefbeeld 2020. Naast het ROCOV
geeft dit extra informatie over de behoeften van de klanten. De gesprekken bij
deze klantpanelbijeenkomsten zullen als input gelden voor het ontwikkelteam.
De vervoerontwikkelaar en marketeer geven invulling aan onze visie en
ontwikkelrichting op basis van de input die zij verzameld hebben. De marketeer heeft bij de klantpanelbijeenkomsten, bedrijven, onderwijsinstellingen en
organisaties die zich bezighouden met mobiliteitsmanagement specifieke
wensen en behoeften geïnventariseerd. Ook de jaarlijkse monitoringsgegevens, reizigersklachten en overige opmerkingen vormen waardevolle input.
Tijdens de bijeenkomst van het ontwikkelteam wordt geanalyseerd hoe
binnen de kaders van de concessie, het vastgestelde OV-Streefbeeld 2020, de
actuele infrastructurele (on)mogelijkheden en de mogelijkheden met ketenpartners het beste invulling kan worden gegeven aan de wensen en behoeften
van klanten. Op basis van de uitkomsten van deze sessie gaan de vervoersontwikkelaar en marketeer aan de slag om een aantal kansrijke oplossings-

richtingen te onderzoeken en uit te werken. Dit leidt uiteindelijk tot voorstellen
voor het Vervoerplan 2014. Dit zal ook de komende jaren zo worden herhaald.
Het vaststellen van het jaarlijkse Vervoerplan blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van BRU. Door de bovenstaande werkwijze wordt de inbreng van de klant versterkt; dit verloopt hierdoor niet meer
via gemeenten en/of BRU. In het besluitvormingsproces van BRU wordt
daarom het accent verschoven naar:
• Toets op de jaarlijkse financiële kaders.
• Toets op uitwerking van het OV-Streefbeeld 2020 en eventuele actualisering
hiervan.
• De wisselwerking met de benodigde/beschikbare OV-infrastructuur en de
relatie vervoerder-BRU-wegbeheerders.

6.2 Uitwerking infrastructurele maatregelen
De uitwerking van de infrastructurele en doorstromingsmaatregelen in de
diverse lopende en nieuwe programma’s hangt nauw samen met de jaarlijks
op te stellen Vervoerplannen en de daadwerkelijke uitvoering van de dienstregeling. De regie over en onderlinge samenhang van de gewenste infrastructurele ontwikkelingen behoeft extra aandacht. De voortgang van diverse
projecten en maatregelen blijft vaak achter bij de oorspronkelijke planning.
Vaak is hiervoor de financiering geen probleem, maar kunnen ook verschillende geldstromen uit diverse programma’s, verschillende verantwoordelijkheden en verschillende prioriteiten verstorend werken op een spoedige
realisatie. Om dit te verbeteren, worden de volgende acties opgenomen in
de OV-Uitvoeringsagenda:
• Opstellen driepartijenconvenant: als uitvloeisel van de OV-concessie wordt
in de eerste helft van 2014 een convenant opgesteld tussen BRU, Qbuzz en
de wegbeheerders over de samenwerking, elkaars verantwoordelijkheden,
elkaars afhankelijkheden en informatie-uitwisseling.
• Opstellen Programma van Eisen Businfrastructuur: regionaal is een Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor het regionale tramsysteem ontwikkeld, maar ontbreekt een dergelijk regionaal kader bij de uitwerking van
de businfrastructuur, inclusief ketenvoorzieningen en voorzieningen bij
(knooppunt)haltes. De gemeente Utrecht hanteert hiervoor het – deels
verouderde – PvE voor de HOV-infrastructuur en er zijn regionale eisen aan
de toegankelijkheid van bushaltes. Een PvE voor regionale businfrastruc-
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tuur moet ook voor wegbeheerders helderheid scheppen, wat belangrijk is
en aan de hand waarvan regionale subsidies mogelijk zijn c.q. worden
afgerekend.
• OV-Uitvoeringsagenda onderdeel van jaarlijks Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). In het huidige, jaarlijkse RUVV ligt
sterk de nadruk op de subsidierelatie met de wegbeheerders. De inhoude-lijke samenhang met de OV-exploitatie is hierbij ondergeschoven. Ook
ontbreekt de inhoudelijke koppeling met infrastructurele projecten zonder
regionale subsidie, de relatie met de bouwfasering van werkzaamheden en
de ontwikkelingen op het gebied van OV-doorstroming (input monitoring).
Om de samenhang en regiefunctie van BRU te versterken, wordt voorgesteld om het RUVV te koppelen met de OV-Uitvoeringsagenda. Daarmee
blijft de OV-Uitvoeringsagenda ook jaarlijks geactualiseerd. In 2014 wordt
dit nader uitgewerkt.

6.3 Uitwerking in lokale maatwerkstudies
Er wordt veel naar BRU gekeken om een oplossing te bieden voor het gat
tussen het reguliere openbaar vervoer en zelf georganiseerd individueel
vervoer. Geheel onlogisch is dat niet. BRU is de regionale vervoersautoriteit.
De problemen die spelen zijn echter van lokale aard, op het niveau van
individuen. Een regionale (of provinciale) overheid staat daar altijd op afstand
van. Een gemeentelijke overheid staat dichter bij de burger. Ook is er een
trend dat niet- overheidsgerelateerde organisaties en het bedrijfsleven, of
groepen van inwoners, zelf vervoer ontwikkelen. Ook omdat het gros van de
vervoersdiensten zonder overheidsbemoeienis is gestart, is het wenselijk ook
daar ook in de toekomst ruimte voor te blijven bieden.
Onder andere de provincie Friesland heeft hiervoor een oplossing gevonden
die als voorbeeld kan dienen voor BRU. Door een stimuleringsregeling stelt
de provincie Friesland subsidie beschikbaar aan partijen (gemeenten, bedrijven, verenigingen, stichtingen) die vervoer willen organiseren. Opvallend
daarbij is dat er zeer terughoudend is omgegaan met eisen waar het vervoer
aan moet voldoen, om de organiserende partijen de kans te geven echt
maatwerk te bieden.
Analoog aan deze subsidieregeling kan ook BRU een dergelijke regeling
starten, waarbij bijvoorbeeld een deel van het exploitatiebudget en lokaal
maatwerkbudget in worden ondergebracht. Daarin dient te worden uitgewerkt
welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen, wat de maximumsubsidie is en hoe men aanspraak kan doen op de subsidie. Daarbij kan ook
onderscheid gemaakt worden tussen een startsubsidie en een exploitatiesubsidie, en tussen aanvullende OV-diensten en andersoortig vervoer. BRU
wordt hierin zelf geen initiatiefnemer om dit vervoer te organiseren. In dit
model krijgen gemeenten en andere partijen de kans om het door hen ge-
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wenste te organiseren, met ondersteuning van BRU. Zij zullen hier wel zelf
inspanningen voor moeten verrichten en ook zelf een deel van de financiering
dienen te dekken.
In 2014 wordt een dergelijke werkwijze met een stimuleringsregeling nader
vormgegeven en ter besluitvorming aan het bestuur aangeboden.

6.4 Vervolgstudies
Voor de realisatie van het OV-Streefbeeld 2020 moet de uitwerking voor de
komende jaren aan de hand van een aantal vervolgstudies plaatsvinden,
voordat overgegaan kan worden tot concrete maatregelen. Dit betreft in het
bijzonder díe maatregelen waarbij infrastructurele wijzigingen noodzakelijk
zijn. Bijvoorbeeld voor de ombouw van de SUNIJ-lijn van een hoge- naar
lagevloertramsysteem, diverse doorstromingsmaatregelen of het verleggen
van het OV-knooppunt De Meern naar de HOV-busbaankruising met de
Langerakbaan. BRU zal in deze studies de initiatiefnemer en opdrachtgever
zijn, waarbij in overleg met de gemeenten de verdere rolverdeling wordt
bezien (gemeente als adviseur of als opdrachtnemer).

6.5 Relatie met de 5 I’s uit de Bereikbaarheidsagenda
De achterliggende doelstellingen van dit OV-Streefbeeld 2020 en de hierin
benoemde maatregelen vormen een belangrijk deel van de Utrechtse
regionale OV-inbreng in de Bereikbaarheidsagenda van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. De voorstellen uit dit OV-Streefbeeld 2020 richten
zich vooral op:
• Investeringen: in OV-infrastructuur, doorstroming en nieuwe OVverbindingen.
• In stand houden: van het OV-netwerk voor zowel de sociale als bereikbaarheidsfunctie die het regionale OV heeft binnen de – beperkte – overheidsmiddelen.
• Inrichten: van knooppunten, zowel voor het verbeteren van ketenmobiliteit
als het bieden van verbeterde OV-bereikbaarheid als aanjager voor de
verdere duurzame ontwikkeling van de economische kerngebieden in
de regio.
Het OV-Streefbeeld 2020 geeft geen compleet overzicht: de langeretermijnopgave ontbreekt én de belangrijke maatregelen onder Informeren & Innoveren, waarbij door gedragsveranderingen en reisinformatie een duurzaam
gebruik van de bestaande infrastructuur wordt beoogd, vallen buiten
het OV-Streefbeeld 2020. Deze worden uitgewerkt in de marketing-, reisinformatie- en tarievenplannen.

Door BRU zal met de U15 en de gemeenten begin 2014 een compleet overzicht van de (nieuwe) maatregelen behorende bij de 5 i’s worden opgesteld,
inclusief andere modaliteiten. Dat overzicht vormt ook belangrijke input voor
het tweede programma Beter Benutten.

6.6 Agendavoorstel per half jaar
2014: 1ste deel
• Uitvoering Vervoerplan 2014
• Begin monitoring nieuwe stijl, prestaties U-OV
• Voorbereiding Vervoerplan 2de helft 2014
• Uitwerking maatwerkvervoer (samen met betrokken partijen/reizigers)
in Leidsche Rijn/Utrecht West
• Uitwerking pilot Vianen-Houten-Zeist (samen met betrokken gemeenten,
bedrijven)
• Start U-OV-ontwikkelteams (Qbuzz: vervoerontwikkelaars met BRU,
chauffeurs en reizigers)
• Ingebruikname Valeriusbaan
• (H)OV-infra Westtangent/Papendorp en Leidsche Rijn – Strijkviertel definitief
gereed
• Uitvoering Beter Benutten 1-maatregelen: uitbreidingen fietsenstallingen
en doorstromingsmaatregelen
• Opstellen kaders en uitwerking Stimuleringsregeling Maatwerkvervoer
• Opstellen regionaal pakket Beter Benutten 2-maatregelen & uitwerking
regionale inbreng Bereikbaarheidsagenda
• Uitrol OV-fiets: Vianen, Zeist (eind 2013 reeds in gebruik genomen)
• Uitrol U-OV Kiosken
2014: 2de deel
• GVI 1C: geen tramverkeer in zesweekse zomerperiode
• Realisatie Vredenburg in zomer; na afronding nieuwe haltes in gebruik
• LVO SIG-trams afgerond; uitstroom Spitstram
• Afsluiting Leidseveertunnel
• Uitvoering Vervoerplan 2de helft 2014:
- Meer eindigen van buslijnen op Jaarbeurs-zijde
- Nieuwe buslijn 22: Leidsche Rijn-De Uithof
• Vaststelling Vervoerplan 2015
• Vaststelling kaders en uitwerking Stimuleringsregeling Maatwerkvervoer
• Uitvoering Beter Benutten 1-maatregelen: uitbreidingen fietsenstallingen
en doorstromingsmaatregelen
• Voorbereidingen kleinschalige infrastructurele aanpassingen Leidsche Rijn
door gemeente Utrecht/BRU

2015: 1ste deel
• Uitvoering Vervoerplan 2015:
- Start pilot Vianen-Houten-Zeist
- Start maatwerkvervoer Utrecht-West/Leidsche Rijn
- Lijnwijzigingen Noordwest (Utrecht/Maarssen)
- Lijnwijzigingen Leidsche Rijn
• Realisatie Overvecht: St. Jacobsstraat-Oudenoord
• Knip Paardenveld
• Uitvoering pakket Beter Benutten 2-maatregelen
• Start infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)
2015: 2de deel
• Realisatie Uithoflijn-bovenbouw, tracé door De Uithof
• Vaststelling Vervoerplan 2015
• Uitvoering pakket Beter Benutten 2-maatregelen
• Bouw station Driebergen-Zeist + ongelijkvloerse spoorwegovergang en P+R
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)
2016: 1ste deel
• Uitvoering Vervoerplan 2016:
- Opening Kruisvaartbusbaan
- Sluiting A. van Scheltemabaan
- Busstation Jaarbeurs-zijde gereed
- Oost-westroute Leidseveertunnel weer beschikbaar (?)
- Realisatie tram-/busstation Centrum-zijde
- (Tijdelijke) omklap bussen/reizigers van Centrum-zijde naar
Jaarbeurs-zijde
• Ingebruikname station Vaartsche Rijn
• Ingebruikname busstation Leidsche Rijn Centrum
• Uitvoering pakket Beter Benutten 2-maatregelen
• Bouw station Driebergen-Zeist + ongelijkvloerse spoorwegovergang en P+R
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (incl. tunnels Anne Frankplein/5 Meiplein)
2016: 2de deel
• Uitvoering pakket Beter Benutten 2-maatregelen
• Bouw station Driebergen-Zeist + ongelijkvloerse spoorwegovergang en P+R
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)
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2017: 1ste deel
• Uitvoering Vervoerplan 2017:
• 1ste nieuwe tram; start testbedrijf Uithoflijn
• Bouw station Driebergen-Zeist + ongelijkvloerse spoorwegovergang en P+R
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)

2019: 1ste deel
• Uitvoering Vervoerplan 2019:
• Bouw Ring Utrecht (A27); flankerende mobiliteitsmaatregelen
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (incl. tunnels Anne Frankplein/5 Meiplein)
• Levering trammaterieel SUNIJ-lijn
• Instroom nieuw busmaterieel (ter vervanging van Euro-V EEV-vloot)

2017: 2de deel
• Start proefbedrijf Uithoflijn
• Levering trammaterieel UHL
• Oplevering station Driebergen-Zeist + ongelijkvloerse spoorwegovergang
en P+R
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)

2019: 2de deel
• Ombouw lage vloer/GVI 2b tak IJsselstein
• Ombouw perrons SUNIJ-lijn
• Nieuw lagevloermaterieel in gebruik: SUNIJ-lijn en Uithoflijn doorgekoppeld
• Bouw Ring Utrecht (A27); flankerende mobiliteitsmaatregelen
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)

2018: 1ste deel
• Uitvoering Vervoerplan 2018:
• Start exploitatie Uithoflijn
• Afronding werkzaamheden (H)OV Stationsgebied/OV-terminal
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)
2018: 2de deel
• Ombouw lage vloer/GVI 2a tak Nieuwegein
• Levering trammaterieel SUNIJ-lijn
• Bouw infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)
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2020: 1ste deel
• Uitvoering Vervoerplan 2020:
• Bouw Ring Utrecht (A27); flankerende mobiliteitsmaatregelen
• Oplevering infrastructuur Zuidradiaal (inclusief tunnels Anne Frankplein/
5 Meiplein)
2020: 2de deel
• Bouw Ring Utrecht (A27); flankerende mobiliteitsmaatregelen

Verklarende woordenlijst

Enkele begrippen en afkortingen zoals die in het OV-Streefbeeld 2020 worden
gebruikt.
Doorkoppelen – verschillende bus- of tramlijnen aan elkaar verbinden, zodat
de reiziger niet hoeft over te stappen tussen die lijnen.
Drielagensysteem – het principe uit de OV-visie waarin wordt onderscheiden
een dragend OV-netwerk (snel en direct, langs de wijken en kleine kernen),
een ontsluitend netwerk (fijnmazig, door wijken en kleine kernen heen) en een
aanvullend OV-netwerk.
DRU – Dienstregelingsuur. Een dienstregelingsuur heeft een bepaald bedrag
en dit staat voor de subsidie die de overheid verleent om één voertuig één uur
te laten rijden.
EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) – de aanduiding van de
144 bussen die sinds 2008 in de regio Utrecht rijden, verwijzend naar de
milieunormen waaraan deze bussen voldoen.
Euro VI – de milieunorm waaraan de nieuwe U-OV-bussen in de regio Utrecht
voldoen.
GVI – Grootschalige Vervanging Infrastructuur. Een project waarbij de infrastructuur van de SUNIJ-lijn volledig vervangen wordt. Het project is opgeknipt
in meerdere fases.
HOV – Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Keten (in: ketenreis of ketenvoorziening) – een reis die is opgebouwd uit
ritten met verschillende vervoermiddelen, zoals fiets-bus-trein, of auto-trein.
Ketenvoorziening – een voorziening die een ketenreis vergemakkelijkt, zoals
een hoogwaardige fietsenstalling, een P+R-voorziening, een OV-fietsuitgiftepunt.
MIRT – Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Investeringsprogramma van projecten waarbij sprake is van een ruimtelijke ingreep en
waar het Rijk financieel bij betrokken is.
MIRT Onderzoek openbaar vervoer Utrecht – Onderzoek van Rijk en regio
Utrecht (gemeente Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Provincie Utrecht).
Dit MIRT-onderzoek brengt in kaart welke kansen en knelpunten op het
gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid in de toekomst in de provincie
zullen ontstaan en welke rol het OV hierbij kan spelen.
NOBRUZ – Onderzoek naar kansen en knelpunten ten aanzien van openbaar
vervoer en ruimtelijk-economische ontwikkeling in het gebied Nieuwegein,
OVT (Utrecht Centraal), Binnenstad, Rijnsweerd, De Uithof, Zeist.
OV – openbaar vervoer.

OVT of OV-terminal – het (in aanbouw zijnde) nieuwe openbaarvervoerknooppunt gevormd door station Utrecht Centraal met de erin opgenomen regionale
bus- en tramstations.
PHS – Programma Hoogfrequent Spoor. Programma om de spoorcapaciteit
beter te benutten, meer personentreinen op drukke trajecten te laten rijden,
en goederenvervoer zoveel mogelijk buiten de Randstad te laten rijden.
P+R – (Parkeer en Reis), een parkeervoorziening bij een bus- en/of tramhalte
en/of station, bedoeld voor automobilisten die vervolgens met het openbaar
vervoer verder reizen.
Radiaal – bus- of tramlijn die door het centrum van de regio voert: Utrecht
Centraal en/of de Utrechtse binnenstad.
ROCOV – Regionaal overleg consumentenorganisaties openbaar vervoer.
SUNIJ-lijn – de bestaande sneltramlijn Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein
Tangent – bus- of tramlijn die niet door het centrum van de regio (Utrecht
Centraal en/of de Utrechtse binnenstad)loopt, maar juist langs de rand ervan
voert.
UAB – Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Visie van de gemeente Utrecht op
mobiliteit. Speerpunten uit die visie zijn onder werken aan de kwaliteit van de
openbare ruimte en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer,
fiets en schone vervoersmiddelen.
Uithoflijn – de tramverbinding tussen Utrecht Centraal en De Uithof, in aanleg,
gereed in 2018.
U15 – Een groep beeldbepalende werkgevers uit de regio Utrecht. Zij zetten
zich in voor een betere bereikbaarheid van Midden Nederland, onder andere
door invulling te geven aan het programma Beter Benutten.
VERDER-pakket – Een pakket van Rijk en regio van 3,1 miljard euro om de
doorstroming in de regio te verbeteren. Zij kijkt daarbij naar maatregelen
voor de auto, fiets, openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement.
WP 2000 – Wet personenvervoer 2000. Een wet met bepalingen over het
stads- en streekvervoer, besloten busvervoer (onder andere dagreizen) en
taxivervoer in Nederland.
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Bijlagenrapportage

De bijlagenrapportage bestaat uit de volgende bijlagen:
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:
Bijlage 7:
Bijlage 8:
Bijlage 9:
Bijlage 10:
Bijlage 11:
Bijlage 12:

Samenvatting resultaten enquête OV-Streefbeeld 2020
Uitwerking model: aantakken en overstappen
Verwerking uitzoekacties n.a.v. enquête en workshop
Uitgangspunten en ontwikkelingen t.a.v. spoor
Overzicht F+R haltes
Investeringen voor realisatie OV–Streefbeeld 2020
Netwerkfunctie OV-knooppunten en bijbehorende opgaven
Korte analyse P+R regio Utrecht
Dekking openbaar vervoersnetwerk
Verschilplots verkeersmodel VRU 3.1
Reactienota bij OV-Streefbeeld 2020
Overzicht frequenties

Het bijlagenrapport vindt u op www.regioutrecht.nl/ovstreefbeeld2020.
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