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U-OV, het nieuwe openbaar vervoer
◆

Aanloop en resultaat

◆

Een paar haltes, een paar reizigers

◆

Schoonste busvloot van Nederland

◆

Achter de schermen

Uitzwaaien en verwelkomen
Maar liefst acht nieuwe GVU-bussen kwamen er in 1964
in de stad Utrecht op de weg. Zonder achterbank, maar
wel voorzien van houten zetels met plastic stootranden.
Let u ook op de grote ramen. En vergeet niet de zeer
innovatieve uitzwaaiende deuren, waardoor de reizigers
voortaan sneller kunnen uitstappen.
Nieuwe bussen, de nieuwste technologie, ook in 2014.
De regio Utrecht verwelkomde zo’n 150 nieuwe bussen.
Maar nu springt vooral de geringe milieubelasting van
de nieuwe Mercedes Citaro-bussen van U-OV in het oog:
deze bussen voldoen aan de modernste Euro VI-emissienormen. En daarmee heeft de regio Utrecht het schoonste OV-wagenpark van heel Nederland. Net zo innovatief
als de uitzwaaiende busdeuren van een halve eeuw
eerder. Maar wel een stuk duurzamer.

U-OV op YouTube
BRU heeft de overgang naar U-OV ook op video vastgelegd.
Bekijk de drie filmpjes op www.youtube.com/user/BestuurRegioUtrecht.
◆

Feestelijke start U-OV (over de feestelijke presentatie van de eerste bussen)

◆

U-OV - Klaar voor de start (over de omklap-operatie op 7 en 8 december 2013)

◆

GVU - Terugblik bij afscheid (over de voormalige vervoerder in de stad Utrecht)
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U-OV rijdt

Voorwoord

Het nieuwe openbaar vervoer in de regio Utrecht heet U-OV.
Een nieuwe naam, een nieuwe vervoerder, en veel nieuwe bussen.
U-OV brengt reizigers van het hart van de stad tot in het groene land.

Gewoon U-OV
Deze uitgave van BRUberichten is een
ongewone uitgave: deze editie is in zijn
geheel gewijd aan U-OV, het nieuwe
openbaar vervoer in de regio Utrecht.
Een bewaarexemplaar, als markering
van een bijzonder resultaat waar lang
naar toe is gewerkt.
Schone helder geel-met-donkergrijze
bussen en trams, een regio met
bestemmingskleuren, een enthousiaste
vervoerder en een behoorlijk soepel
verlopen overgang in een groot
concessiegebied – dat verdient een
speciaal bulletin. Er is veel te vertellen,
over wat er gebeurt en is gebeurd om
dat allemaal mogelijk te maken.
Wie gaan er schuil achter het succes?
Zeer velen. De gemeente- en regiobestuurders die de eisen aan het
openbaar vervoer formuleerden,
bijvoorbeeld. De medewerkers van
de nieuwe vervoerder Qbuzz.
De medewerkers van BRU zelf. En niet
te vergeten, al die reizigers en bewoners
die op allerlei manieren hun wensen
en meningen meegaven - en dat nog
steeds doen.
Mensen wennen snel, zie bijvoorbeeld
de reacties van een paar reizigers op
pag. 4 en 5. Over een tijdje is U-OV
doodgewoon geworden. Maar tot die
tijd is het goed om nog eens stil te staan
bij wat nu nog bijzonder is: het nieuwe
openbaar vervoer in de regio Utrecht.

De redactie
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U-OV
schoon voor de
regio, gastvrij
voor de reiziger
Sinds 8 december 2013 verzorgt Qbuzz in
opdracht van Bestuur Regio Utrecht het
bus- en tramvervoer in de regio Utrecht.
Maar de naam Qbuzz staat maar heel klein
op de voertuigen, en BRU is al helemaal niet
vermeld. Het openbaar vervoer in de regio
Utrecht heet U-OV. Het hele regionale openbaar vervoer heeft daarmee één gezicht.
Want voor de klant is het niet relevant wie
er achter de schermen dat openbaar vervoer
verzorgt, of wie de opdrachtgever is.
Het merk omvat alles wat met het regionale
openbaar vervoer te maken heeft. Van de
bussen en trams, tot aan de haltes, de website, de folders en de uniformen. En als
we over of via U-OV communiceren: als
chauffeur, in een folder of als we praten
met de pers. Dan zorgen we ervoor dat we
onze kwaliteitsbelofte overbrengen: schoon
voor de regio, gastvrij voor de reiziger.
De U-OV-huisstijl is van verre te herkennen
aan de voertuigkleuren, het heldergeel met
donkergrijs. Dat kleurenpalet werd een aantal
jaar geleden al geïntroduceerd op de nieuwe
streekbussen en later op de vernieuwde trams.
Sinds december is toegevoegd het oranje
U-OV-logo, met op het materieel de aanduidingen U-bus en U-tram.
Regiotaxi Utrecht is een bijzondere vorm van
openbaar vervoer. Dat wordt aangeboden
onder de naam U-regiotaxi, met een van
U-OV afgeleid logo in donkergrijs en oranje.
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U-OV, de regio kleurt ervan
Bestemmingskleuren behoren tot de opvallendste noviteiten
van U-OV. Bedoeld om de reiziger nog vanzelfsprekender
zijn weg te laten vinden. Naast de bus- en tramlijnnummers
die blijven bestaan, hebben alle delen van de regio nu elk
een eigen kleur en symbool.
Kleuren voor de herkenbaarheid en, speciaal voor kleurenblinden, ook een eigen symbool: een boogbrug, de Domtoren,
een zonnetje, etc. De kleuren en symbolen zijn toegepast op de
routedisplays van de bussen, op de website, kaarten, vertrekstaten
en op haltepalen. Daardoor hoeft de reiziger bijvoorbeeld op een
druk busstation alleen maar z’n bestemmingskleur of symbool te
volgen om alle bussen te vinden die dezelfde richting uit gaan.
Zoekt iemand bijvoorbeeld een bus naar Maarssenbroek, dan
volgt hij gewoon donkerblauw of de boogbrug. Want elke lijn
met die kleur en het bijbehorende symbool gaat naar die
bestemming.
De kleuren van de routedisplays op de bussen zijn al van verre
zichtbaar. Aanvankelijk was de zichtbaarheid zelfs een tikje te
goed: de blauwe lichten zijn in overleg met de politie inmiddels
flink gedimd. Want automobilisten moeten natuurlijk de bus naar
Maarssenbroek wel kunnen onderscheiden van een gehaaste
ambulance.
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Reizigers over U-OV

Zomaar een dinsdagochtend
bij zomaar wat haltes
In de media, op Twitter en op allerlei internetfora is het nieuwe openbaar vervoer in de regio Utrecht
inmiddels uitgebreid besproken. Met commentaar dat varieert van tamelijk opgetogen tot redelijk
kritisch. En wat vindt de gemiddelde ov-reiziger ervan? We namen een steekproef op een gewone
dinsdagochtend in en net na de spits, in Utrecht, Nieuwegein, Houten en IJsselstein.

9.35 uur - Busstation Houten Molenzoom - Ramona Kasius, reist naar Nieuwegein met bus 48:
“Ik heb een tijdje niet met de bus gereden, maar ik merk
dat er veel meer bussen rijden, dat vind ik echt goed.
Houten staat zo veel beter in verbinding met de omgeving
en de stad Utrecht.
Ik heb al veel openbaar vervoer geprobeerd. Bus 47 van
Utrecht naar Houten neemt bijvoorbeeld een leuke route,
maar rijdt wel om. Denk je dat je bijna thuis bent, neemt
de chauffeur weer een zijstraatje. Ik heb wel eens gedacht:
dan ben ik sneller op de fiets. Ik ga zo met bus 48 naar
Nieuwegein. Dat is veruit de beste verbinding, echt prima.”

09.15 uur - Halte IJsselstein Binnenstad - De heer en mevrouw Heijkoop, onderweg naar het ziekenhuis in Nieuwegein:
“We komen met bus 195 (van Connexxion, concessie provincie
Utrecht, red.) uit Schoonhoven en gaan zo met de tram naar het
ziekenhuis. De aansluiting tussen bus en tram is hier wel een
aandachtspunt. We hebben de bus al wel eens aan onze neus
voorbij zien gaan. Die rijdt dan naar ons idee te snel weg.
Het comfort van de reis ligt wat dat betreft erg aan de
buschauffeur. Als die aardig is wacht hij even zodat we nog
kunnen meerijden. De tram en bussen zijn redelijk schoon.
Het zou nog comfortabeler worden als deze tramhalte niet
zo op de wind zou liggen. Je kunt nergens schuilen en in
de winter is dat echt koud.”

09.05 uur - Halte Nieuwegein Stadscentrum - Franke van Rossum, gaat naar het ROC aan de Newtonbaan in Nieuwegein:
“Dat de bussen er anders uitzien was me eigenlijk niet
opgevallen. Maar ik vond het wel lekker zitten en nu
nog steeds. Ik stap op dit busstation over van bus 104
(van Connexxion, concessie provincie Utrecht, red.) op
stadsbus 74 naar school. Ik zou wel willen dat bus 104
vaker zou rijden, maar verder ben ik zeker tevreden.
De service is altijd goed en de bus komt nooit extreem
vroeg of vertrekt extreem laat, daar kan ik echt op
rekenen.”
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08.35 uur - Sneltramhalte Nieuwegein - Wilma van Loo, gaat naar de stad:
“Ik reis niet veel, want als ik moet overstappen is dat
lastig met mijn krukken. Met de tram gaat dat goed door
de lage instap en het zit prima, dat is prettig.
Ik zie de trams wel heel vaak want ik woon vlakbij de
rails. Behalve het plaatje op de zijkant zie ik weinig
verschil. Ik zie ze op dezelfde tijdstippen voorbij rijden,
op tijd dus.”

08.49 uur - Sneltramhalte Nieuwegein - Jaspet Oldmans, forenst tussen Nieuwegein en Utrecht CS:
“De tram rijdt volgens mij sneller dan voorheen, ik ben
echt eerder op Utrecht CS. Dat vind ik een compliment
waard. In het begin merkte ik wel wat kinderziektes:
de planning verliep niet helemaal lekker en de tram
was soms defect. Maar ik blijf het comfortabel reizen
vinden. De trams zijn schoon en ik ben snel in Utrecht.
Daar komt de tram al, ik moet gaan!”

07.50 uur - Treinstation Utrecht Lunetten - Harald van de Ven en Mirjam Diek, reizen vaak samen:
“Je treft ons op een slecht moment. Onze overstap vanuit
de trein op de bus mislukte. De bus reed net zomaar weg
terwijl die echt nog even kon wachten. Dat is gewoon niet
klantvriendelijk. Maar over het algemeen is het prima
geregeld. We merken wel verschil. De chauffeurs zijn
(over het algemeen!) aardiger, het materieel is beter in
vergelijking tot die gare bussen.”
Mirjam reist naar De Uithof en zou graag langere bussen
zien op dat traject. “Het blijft erg druk.”

08.00 uur - Busstation Utrecht Lunetten - Johan Berkman en Hans Albers, twee buschauffeurs starten met hun werkdag:
“Nee, er is niet veel veranderd in de overgang van Connexxion
naar Qbuzz. Wel een nieuw uniform, ik heb de mijne pas
nieuw. Die moest op maat worden gemaakt vanwege mijn
lengte, mooi hoor. Uiteraard zijn er wel wat opstartproblemen.
Zo waren de rijtijden soms nog wat krap ingepland waardoor
het voorkwam dat we te laat aankwamen. Maar dat ligt niet
allemaal aan Qbuzz. Bijvoorbeeld rondom station Utrecht
ligt het echt ondersteboven, dan lukt het gewoonweg niet
om op tijd te rijden. Ach, we zijn af en toe wel zeurkousen
hoor, er is altijd wel iets te klagen. Maar de nieuwe bussen
zijn fantastisch en het is prima zo.”
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Zo goed
als nieuw

Foto
Qbuzz-garage in Nieuwegein

Project en doel
Omstickeren en aanpassen van
bestaande bussen naar U-OV

Tijdstip
7 december 2013, 12.52 uur

Schouder aan schouder, kop aan staart
staan tientallen bussen te wachten op hun
beurt voor een make over. Want Qbuzz
heeft dan wel een groot aantal nieuwe
bussen aangeschaft, maar de vervoerder
kreeg ook een bruidsschat mee vanuit
de vorige concessie. Dat zijn de frisgele
bussen die sinds 2009 onder Connexxionvlag in de regio reden. Het waren indertijd
de modernste bussen, met zogeheten
EEV-technologie. Sterker nog: EEV-bussen
zijn nog steeds nieuw te koop. Ze hoefden
dan ook niet per se vervangen te worden
met de komst van U-OV.
En zo wisselden 142 bussen in het weekend
van 7 op 8 december 2013 van eigenaar.
Wie ooit een auto heeft overgenomen, kan
zich voorstellen wat voor klus Qbuzz had
aan zo’n grote vloot. Allereerst controleren
op schade, dan acceptatie en de administratie. Daarna moest iedere bus worden
ontdaan van de Connexxion-stickers - een
klus met krabbers en föhns. En vervolgens
werden de U-OV-logo’s en belettering
aangebracht. Daarmee was de buitenkant
klaar. Buiten beeld maar zeker zo
belangrijk was de aanpassing van de
OV-chipapparatuur: zodat de betalingen
zonder storingen ook na de concessiewisseling door konden gaan. En om te
kunnen blijven communiceren met de
verkeersleiding werd ook de software van
de boordcomputers aangepast. 142 gele
bussen in een nieuw jasje, met nieuwe
programma’s in de kastjes. In een paar
dagen tijd. Een hele operatie.
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Extra aandacht voor luchtkwaliteit

Een vloot van schone, nieuwe bussen
‘Schone bus: 50% minder fijnstof’ stond er trots op verscheidene nieuwe bussen.
Andere busstickers attendeerden de omwonenden op 80% minder stikstofoxiden, en
op minder CO2. De stickers waren maar tijdelijk, de bussen zijn onverminderd schoon.
En bovendien voldoen ze over tien jaar nóg aan de strenge normen. Er werd soms
met ongeloof gereageerd. Maar inderdaad, ze zijn heel veel schoner.

Voor de Utrechtse
binnenstad zijn
drie elektrische
bussen aangeschaft.
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Nieuwe bussen
zullen tien jaar aan
strenge uitstootnorm
voldoen

De kwaliteit van de stadslucht krijgt
steeds meer aandacht van gemeentelijke en regionale bestuurders.
Daarom eiste BRU in het bestek voor
de nieuwe ov-aanbesteding onder
meer dat de nieuwe bussen ten minste
moeten voldoen aan de nieuwe nog niet verplichte - strenge Europese
normen voor uitstoot. Aan de Euro VInormen, zoals die heten.

Schoonste van het land
Die bussen kwamen er, met een
ware zuiveringsinstallatie in het
uitlaatsysteem. En dat scheelt echt
heel veel, in vergelijking met de
vervangen blauwwitte GVU-bussen,
en zelfs in vergelijking met de
reguliere bussen op de markt.
Daarmee kan de regio zich verheugen
in het schoonste wagenpark van enige
omvang in Nederland. En Qbuzz
heeft in zijn aanbieding gesteld dat
de bussen zelfs gedurende tien jaar
aan de Euro-VI-uitstootnorm zullen
voldoen - dus zo lang als de concessie
duurt.

Elektrisch en GTL
In zijn aanbieding kondigde Qbuzz
naast de inzet Euro VI-bussen nog
meer vernieuwingen aan. Zo zijn er
zijn drie elektrische bussen aangekocht
speciaal voor de Utrechtse binnenstad.

Ook de streekbussen uit 2008 die
Qbuzzovernam van Connexxion zijn
nu milieuvriendelijker dan ze waren.
Zij rijden namelijk op GTL Fuel
(gas-to-liquid), een nieuwe vloeibare
brandstof van Shell die afgeleid is
van aardgas en die veel schoner is
dan diesel. En omdat goed rijgedrag
extra bijdraagt aan vermindering
van brandstofverbruik en uitstoot, is
Qbuzz bezig met de opzet van een
beloningsprogramma voor zuinig
rijdende chauffeurs.
Met een GPS-gestuurde versnellingsbak kunnen de nieuwe bussen
daarnaast extra zuinig rijden in
straten met kritische luchtkwaliteit.

EU emissienormen voor zware dieselmotoren (vrachtauto’s en bussen)
naar vermogen, in g/kWh.
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Lijnvoering en trams
Op zijn beurt draagt Bestuur Regio
Utrecht ook bij aan de luchtkwaliteit
door bijvoorbeeld een slimme lijnvoering.
Zo worden niet alle bussen per se via
Utrecht CS en het stadscentrum geleid.
En de inzet van trams helpt natuurlijk
ook zeer aan het lokale milieu.
Kortom, het openbaar vervoer in de
stad en regio Utrecht is aanmerkelijk
schoner geworden. En daarmee
werken stadsregio en vervoerder niet
alleen aan een goede bereikbaarheid
van stad en regio, maar ook aan een
goed leefklimaat op straat.
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De nieuwe normen voor uitstoot van bussen en
zware vrachtauto’s zijn strenger dan ooit.
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Opdrachtgever BRU

Achter de schermen van het ov
Mei 2013. Voor de Jaarbeurs maakt een cameraploeg opnamen. Hennie Heesmans, afdelingshoofd OV en Mobiliteit van BRU, vertelt hen over de toekomst van het openbaar vervoer.
Dan rinkelt haar mobieltje: de gunning aan Qbuzz is onherroepelijk. “Dat was wel een heel
fijn telefoontje,” herinnert ze zich. En de bijbehorende brede glimlach is nog altijd op het
filmpje terug te zien. Aan het verlossende bericht ging een lange voorbereiding vooraf.
En het werk van de BRU-medewerkers eindigde bepaald niet met die gunning.

Vervoerkundigen, aanbestedingsspecialisten, concessiebeheerders,
beleidsmedewerkers - een klein maar
hecht team werkte sinds 2010 intensief
toe naar de nieuwe concessieverlening.
En toen was het dus - bijna onverwachts - definitief Qbuzz geworden,
in de lente van vorig jaar. Veel tijd om
te vieren was er niet: direct moest de
blik worden verlegd naar 8 december
2013, de harde deadline voor de
start van de nieuwe concessie.

rond de introductie organiseren. Voor
de nieuwe vervoerder lag er intussen
een grote operationele opgave. “Ik
heb wel bewondering voor wat Qbuzz
toen heeft verricht. Want ook zij konden
pas vanaf 8 mei volop aan de slag.
In zeven maanden een ov-bedrijf overnemen, dat is niet niets. Of zoals ze
zelf zeggen, ze gingen begin december
in één nacht van 40 naar 1200 medewerkers.”

Provincie
Toezichthouder

In één nacht
De medewerkers van BRU kregen
vanuit hun eigen rol de handen vol.
Overleg met de nieuwe vervoerder
over de dienstregeling bijvoorbeeld,
of over de uitwerking van de offertebeloftes. Naar de Mercedesfabriek
in Mannheim om de nieuwe bus te
inspecteren. En marketing- en tarievenplannen goedkeuren, of bijvoorbeeld
in gezamenlijkheid de communicatie
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vervoer. Op die uitkomst sturen we.
”Ze stelt vast: “De samenwerking verloopt goed. Soms stevig en zakelijk,
maar altijd gericht op oplossingen.
Dat moet ook. Het is gemeenschapsgeld, dat moeten we zo effectief en
efficiënt mogelijk inzetten.” Vanuit die
opvatting zijn de mensen van BRU ook
nauwer betrokken bij de vervoerder
dan in veel andere concessiegebieden.

Op 8 december ging U-OV dan werkelijk
van start. Maar ook sinds die introductie
is het werk van de opdrachtgever
bepaald niet opgehouden. Al is de
taak nu verder verschoven, BRU is nu
meer toezichthouder. “We blijven
scherp op onze rol als opdrachtgever,”
zegt Heesmans. “En tegelijkertijd
streven we met Qbuzz hetzelfde doel
na: meer reizigers, en meer tevreden
reizigers in het regionale openbaar

Onlangs gaf de provincie Utrecht
aan dat ook voor het provinciale
concessiegebied U-OV als merk zou
moeten gaan gelden.
“Dat is natuurlijk een groot compliment
voor het concept dat we hier hebben
ontwikkeld. Dus we werken er graag
aan mee,” stelt de afdelingsmanager.
Lachend: “Want een introductie van
U-OV - daar hebben we langzamerhand ervaring mee!”

De afdeling OV en Mobiliteit van Bestuur Regio Utrecht.
Een van de taken is het beheer van de ov-concessie.

De nieuwe dubbelgelede bussen konden niet zo snel
worden gebouwd. Die komen stuk voor stuk dit
voorjaar, zoals stickers op de oude bussen al beloven.
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Veel ov-gunningen
worden voor de rechter
aangevochten.

De procedures van de ov-aanbesteding

Lange aanloop, mooi resultaat
“Ik heb al vaker gezegd hoe blij we zijn met het resultaat van de aanbesteding. Zeker na de
lange aanloop.” Regiobestuurder Arjen Gerritsen wil desgevraagd nog één keer stilstaan bij het
proces, dat met nogal wat tegenwind gepaard ging. Als toelichting, en ook om de ervaringen te
delen. “Onze casus is misschien ook interessant voor andere aanbestedende overheden. Want
zelfs anderhalf jaar tevoren aanbesteden blijkt soms nog niet eens lang genoeg! Tegelijkertijd
heeft de regio een onvoorzien voordeel gehad. Dankzij de nieuwe aanbesteding hebben we nu
een betere én schonere goedkopere concessie dan we eerder hadden kunnen denken.”

Qbuzz’ regiodirecteur Jan Kouwenhoven en BRU-regiobestuurder
Arjen Gerritsen maken de weg vrij voor de eerste U-OV-rit.

Bij de start van U-OV staat Arjen Gerritsen de pers te woord.

“Hoe goed je je ook voorbereidt, de ervaring
leert dat ov-aanbestedingen heel vaak tot
juridische procedures leiden. Sinds 2000 wordt
openbaar vervoer aanbesteed. Sindsdien zijn in
Nederland al meer dan twintig gunningen voor
de rechter aangevochten. De belangen voor de
vervoerders zijn nu eenmaal zeer groot. Zelf
werden wij in eerste instantie teruggefloten
omdat we de inschrijvers te veel ter wille
zouden zijn geweest: BRU was niet streng
genoeg. Vervolgens bleek dat eerste aanbestedingsproces niet meer goed te repareren.”

bezwaartermijnen en lange doorlooptijden.
Tussen de genomen besluiten en de rechterlijke
uitspraak daarover verliepen in dit geval vaak
verscheidene maanden. Maar zelfs dat droeg
een onverwacht voordeel in zich, zegt Gerritsen.
“Doordat we twee jaar verder waren, konden
we ook op milieugebied winst boeken.
Nu konden we namelijk gebruik maken van
technieken die eerder nog niet beschikbaar
waren: bussen volgens de Euro VI-norm.
Dat levert schonere bussen op dan bij de
eerdere aanbesteding nog mogelijk zou zijn.”

Verlangde uitkomst

Beter resultaat

Het regiobestuur koos in 2012 voor een geheel
nieuwe aanbesteding. “Daarin hebben we
met de opgedane ervaring de markt benaderd
met een ander soort vraag. Dit nieuwe bestek
beschreef meer de verlangde uitkomst en minder
de manier waarop. Door deze andere benadering
hebben we nu een betere concessie gekregen.
Ook de veranderde marktomstandigheden werkten mee. We hebben daardoor een financieel
voordeel dat ruim opweegt tegen de extra
kosten die moesten worden gemaakt voor een
tweede aanbesteding.” Inmiddels was er veel
tijd verstreken. OV-aanbestedingen vallen onder
het bestuursrecht, dat voorziet in ruime

Al met al moest er door het uitstel wel langer
worden doorgereden met oudere GVU-bussen minder betrouwbare en minder schoon. “Dat
was het belangrijkste nadeel. Verder was de
lange onzekerheid onprettig voor het personeel
van de vervoerder. Maar uiteindelijk hebben de
reiziger en de regio nu zelfs een beter resultaat
gekregen dan waar we aanvankelijk op mochten
hopen.” Gerritsen besluit: “Het is een beetje
alsof je droomhuis voor je neus wordt
weggekaapt, en je kunt een paar jaar later voor
minder geld een nog mooiere woning kopen.
Ook dan denk je: het is toch ergens goed voor
geweest.”

“Lange procedure toch ergens goed voor geweest.”
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U-OV in de regio

Waar komen de U-bussen en U-trams ’s ochtends vroeg
vandaan? Uit de stallingen en de remise die verspreid
over de regio liggen. Een rondje langs de velden.

De bussen voor het Utrechtse stadsvervoer staan
gestald in de grote busgarage aan de Europalaan in
Utrecht. De garage is eigendom van de gemeente
Utrecht, Qbuzz kan het in ieder geval tot 2019 huren
van de gemeente.

De tramremise aan de Remiseweg in Nieuwegein is
eigendom van BRU, net als de trams zelf. Qbuzz huurt
hier ruimtes voor onder meer de centrale verkeersleiding van tram en bus, en voor de klantenservice.

Tot voor kort was er ook een busstalling op het terrein
van de tramremise. Die is komen te vervallen, mede
met het oog op toekomstige vernieuwing en grote
uitbreiding van de tramremise. In 2018 gaat de
Uithoflijn rijden en komen er meer trams. Daarom
heeft Qbuzz een nieuwe vestiging geopend als
busstalling, aan de Morsebaan in Nieuwegein.

De busgarage aan de Huis ter Heideweg in Zeist
deelt Qbuzz met Connexxion. De bussen van
Connexxion rijden in opdracht van de provincie
Utrecht.

Eén vestiging ligt formeel buiten de BRU-regio:
de busgarage aan De Langkamp in Wijk bij Duurstede.
Deze stalling is overgenomen van Connexxion.

Qbuzz decentraal in de regio
Qbuzz stuurt de concessie niet aan vanuit een hoofdkantoor ergens in het land. De vervoerder kiest voor een decentrale
oplossing en heeft zijn regiokantoor in Utrecht. Op die manier, zo is de gedachte, hebben de mensen regionale kennis en zit
de directie en beleidsmedewerkers dicht bij de reizigers en de chauffeurs. Daarom heeft Qbuzz een vernieuwd kantoorpand
betrokken, aan de Europalaan 2a, direct naast de Utrechtse busgarage. Het kloppend hart van U-OV, middenin de regio.
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Van klein naar groot
Groepsportret van de nieuwe U-OV-bussen
Van links naar rechts:
◆

minibus (Mercedes Sprinter, 10 stuks)

◆

elektrische bus (Optare Solo EV, 3 stuks)

◆

standaard 12-meterbus (Mercedes Citaro Euro VI, 66 stuks)

◆

gelede bus 18 meter (Mercedes Citaro Euro VI, 72 stuks)

◆

dubbelgelede bus 24 meter (Van Hool AAG Euro VI, 17 stuks)

Niet op de foto: de in 2008 in bedrijf genomen bussen (VDL Berkhof Ambassador EEV, 142 stuks) en natuurlijk

Colofon

de onlangs geheel gerenoveerde trams.
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BRUberichten is een uitgave van Bestuur Regio Utrecht
en wordt verspreid onder de relaties van de stadsregio.
Wilt u op de verzendlijst, of hebt u zelf een interessant
regiobericht? Neem gerust contact op.
Uitgave voorjaar 2014.

◆ Erik van ’t Woud, Photosteron

tel 030 - 2862525

◆ Ramon Mosterd (omslag en p. 3 )

fax 030 - 2862500

◆ Het Utrechts Archief, still uit cat.nr. 140118 (p. 2 boven)

www.regioutrecht.nl

◆ Renske Bakker (p. 8)

info@regioutrecht.nl
In Bestuur Regio Utrecht werken negen gemeenten
samen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en
economische ontwikkeling van de regio Utrecht.
Het zijn Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein,
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen en Zeist.

Fotografie

Postadres
Postbus 14107
3508 SE Utrecht

Productie en tekst
◆ BRU, team Communicatie
Grafisch ontwerp
◆ Ellen Bakker, Utrecht

behalve:

◆ Jan Oosterhuis, via Wikimedia (Bus 2, p. 10 )
◆ Nieuw & Verbeterd, stills uit film OV tot 2020 (p. 12)
◆ Menno Bausch (p. 16)

Druk
◆ Kerckebosch, Zeist

