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Middels deze memo geef ik u een update van de werkzaamheden van Vervoerkundige
koppeling (verbinding Uithoflijn) en Nieuwegein City.
De werkzaamheden bevinden zich in een eindstadium, het Proefbedrijf (rijden zonder
reizigers) is inmiddels van start gegaan. Op zaterdag 18 en zaterdag 25 juni volgen de zgn.
aantoningsritten, waarbij we dienstregeling testen. In de laatste week van juni 2022 en de
eerste week van juli zullen die restpunten worden opgelost, zodat de voorwaarden voor de
vergunning van Nieuwegein City zijn ingevuld.
Met betrekking tot exploitatie van VK+:
De hervatting van de exploitatie zal op 2 juli (VK+) plaatsvinden:
Dit betekent dat er vanaf 2 juli 2022 reizigers gebruik kunnen maken van deze verbinding. De
4 trams per uur die nu rijden van P+R Westraven naar Utrecht Centraal Jaarbeursplein zullen
dan door rijden naar halte Utrecht Centraal Centrumzijde (UCC). Vanaf maandag 4 juli rijden
deze 4 trams per uur van P+R Westraven door naar P+R Science Park en weer terug. We
voegen doordeweeks nog 4 extra trams per uur in vanaf halte UCC, zodat de geplande 8
trams per uur rijden op de Uithoflijn (zomerdienstregeling). Ook zullen, zoals gepland vanaf
zaterdag 2 juli meerdere buslijnen gaan rijden over de tramhalte Jaarbeursbeursplein. Dit is
een nieuwe en kortere bus route, die een aantal jaar geleden is vervallen vanwege de
bouwwerkzaamheden.
Met betrekking tot exploitatie van de gehele lijn:
De gehele lijn kan vanaf 9 juli starten, dit betekent:
Vanaf 9 juli rijden de trams tussen P+R Science Park en Nieuwegein Zuid en tussen P+R
Science Park en IJsselstein Zuid, beide lijnen met een frequentie van 4 trams per uur.
Communicatie:

Reizigerscommunicatie U-OV start vanaf het moment dat het sein op groen staat met
de definitieve vergunning, naar verwachting 1-2 weken voor start exploitatie. Ook
besteden we aandacht aan de start dienstregeling via onze eigen, provinciale
communicatiekanalen.
Op 9 juli vindt de opening plaats, het programma daarvoor is eveneens in voorbereiding.
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