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IMPACT CORONA OP OPENBAAR 
VERVOER IN PROVINCIE UTRECHT 

 In opdracht van de provincie Utrecht heeft Moventem in mei jl. de impact van corona 

op het reisgedrag onderzocht. Daarvoor hebben 883 deelnemers een enquête ingevuld. 

We lichten in deze nieuwsbrief de belangrijkste conclusies uit over het gebruik van het 

Utrechts openbaar vervoer.

NIEUWSBRIEF 

Dat corona forse invloed heeft op het reisgedrag 
lijdt geen enkele twijfel. De bezetting van het Utrechts 
regionaal OV is sinds de uitbraak van het virus ongeveer 
gehalveerd. Voor de komst van het virus reisde 64% 
van het aantal respondenten voornamelijk voor het werk. 
Verplicht thuiswerken betekende per definitie voor velen 
een stop met reizen van en naar het werk. 

De deelnemers aan de enquête is gevraagd in hoeverre 
zij hun meest gemaakte reis sinds de invoering van de 
coronamaatregelen nog steeds maken. 56% geeft aan 

TRAMLIJN 22 IS BLIJVEN RIJDEN OM ZIEKENHUIZEN BEREIKBAAR TE HOUDEN

deze reis helemaal niet meer te maken en 24% maakt 
deze minder vaak. Met betrekking tot het totale reis-
gedrag geeft 38% aan (vrijwel) niet meer te reizen en 
54% reist (veel) minder.

GEBRUIK OV NA CORONA
Driekwart van de ondervraagden reisde voor de ingang 
van de coronamaatregelen wel eens met het Utrechts 
openbaar vervoer. Deze OV-reizigers hebben een aantal 
stellingen beantwoord over gebruik van het openbaar 
vervoer na afloop van de coronamaatregelen. 
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45% verwacht dan minder met het OV te reizen dan 
vóór de maatregelen en 13% acht het waarschijnlijk 
helemaal niet meer met het OV te reizen. Daarnaast geeft 
meer dan de helft (54%) aan het minder prettig te vinden 
met het OV te reizen. 41% verwacht de spitsperiode 
vaker te mijden. 

DREMPEL GEBRUIK OV VERLAGEN
Volgens reizigers helpen de volgende twee maatregelen 
vooral om de drempel te verlagen bij het opnieuw 
gebruiken van het OV: het instellen van een maximaal 

aantal reizigers (39%) en meer voertuigen inzetten tijdens 
de spits (34%). Uit het onderzoek blijkt ook dat naar 
verwachting 14,5% tot 23,3% van alle gewerkte uren 
thuis zullen worden uitgevoerd. Voor de coronamaat-
regelen was dit 9,9%. Dat betekent dat - op basis 
van verwachtingen van inwoners - het totale woon-
werkverkeer na afloop van de coronamaatregelen met 
4,6% tot 13,4% afneemt ten opzichte van vóór de 
maatregelen. Voor OV-reizigers zijn de percentages 
hoger, namelijk 6,0% tot 16,1%. 

OPENBAAR VERVOER IN 2021: 
MAATWERK ALS GEVOLG VAN DE 
CORONACRISIS

AANGEPASTE DIENSTREGELINGEN
In overleg tussen vervoerders en provincie wordt 
het vervoeraanbod in deze crisistijd zoveel mogelijk 
afgestemd op de veranderende vraag. Dat kan dus ook 
betekenen dat er tussentijds wijzigingen worden door-
gevoerd en frequenties aangepast worden. De invloed 
van de coronacrisis op het openbaar vervoer was en 
is namelijk groot. Nadat de dienstregeling in een eerder 
stadium was beperkt, is het openbaar vervoer sinds
 2 juni weer vaker gaan rijden. Het aantal ritten is weer 
toegenomen, en sinds juli is iedereen weer welkom in het 
openbaar vervoer. Wel gelden er een aantal maatregelen 
om te zorgen dat iedereen veilig met het openbaar 
vervoer kan reizen, zoals de verplichting om in de 
voertuigen een mondkapje te dragen. 

De komende maanden zet de provincie het overleg over 
de nieuwe dienstregelingen met de vervoerbedrijven 
voort, zodat vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn 
afgestemd.

 

Elk jaar maken de Utrechtse vervoerders U-OV 
en Syntus Utrecht een vervoerplan en een dienst-
regeling voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar hebben 
de provincie Utrecht en de vervoerders verschillende 
vragen ontvangen van reizigers, inwoners en 
andere belangstellenden die graag willen mee-
denken over de jaarlijkse ontwikkeling van het 
Utrechts openbaar vervoer. 

Daar zijn wij erg blij mee. Normaal gesproken bieden 
de vervoerders in samenspraak met de provincie aan 
iedereen de mogelijkheid om mee te denken met de 
vervoerplannen. Helaas loopt het dit jaar anders door 
de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen 
die daardoor getroffen moeten worden. 

Vanwege de vele onzekerheden is daarom in overleg 
tussen de provincie en vervoerders besloten om de 
voorbereiding van het nieuwe vervoerplan voorlopig uit 
te stellen. Zodra er meer duidelijkheid is over de beheers-
baarheid en de financiële consequenties van deze 
pandemie, zal ook duidelijk worden wanneer er weer 
een nieuw vervoerplan gepresenteerd kan worden. Dit is 
echter geheel afhankelijk van de actuele ontwikkelingen. 
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STATIONSGEBIED UTRECHT 
CENTRAAL BLIJFT VERANDEREN

BUSHALTE UTRECHT CENTRAAL JAARBEURSZIJDE

De provincie kijkt samen met de gemeente Utrecht, 
de vervoerders en de projectontwikkelaar naar mogelijk- 
heden om de veiligheid op orde te krijgen en de door-
stroming van deze HOV-baan te optimaliseren. Een andere 
grote ontwikkeling die het OV raakt, is herontwerp van 
het Westplein en de Graadt van Roggenweg, waarmee 
twee belangrijke OV-routes geraakt worden. Kortom, 
het Utrechtse Stationsgebied blijft volop in verandering. 

Het gebied rondom Utrecht Centraal is voorlopig nog volop in ontwikkeling. Zo komt 
er een flink aantal gebouwen bij, waaronder op het huidige busstation Jaarbeursplein. 
Op den duur zal dat busstation verdwijnen. Aan de andere kant van Utrecht Centraal 
Station op het Smakkelaarsveld komt een groot complex dat de huidige tram- en 
busbaan gaat overkluizen.
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NIEUWE FINANCIËLE IMPULS 
AAN UTRECHTS OV

Steeds meer elektrische bussen verschijnen op de wegen in het Utrechts openbaar vervoer. 
Begin 2020 reden er nog 17 elektrische bussen bij vervoerders U-OV en Syntus Utrecht in de provincie. 
Dat wordt uitgebreid met nog eens 60 stuks; 55 voor het stadsvervoer en 5 voor het stadsvervoer in 
Amersfoort en de omliggende regio. Op dit moment zijn uit deze nieuwe serie de eerste 25 e-bussen 
succesvol in gebruik genomen.

Op 14 juli 2020 hebben Gedeputeerde Staten 
een nieuwe subsidieverordening vastgesteld 
voor de Uitvoeringsprogramma’s 2019-2023 
Openbaar Vervoer, Knooppunten, Fiets en 
Wegen. Met dit besluit van de provincie komt 
een financiële impuls vrij om met een bijdrage 
van de provincie Utrecht nieuwe maatregelen 
te nemen voor het regionaal OV.

Voor Knooppunten gaat het in brede zin om maat-
regelen die het reizen via een knooppunt verbeteren. 
Voor Openbaar Vervoer (van toepassing op alle OV-infra 
dat geen knooppunt betreft) gaat het specifiek om drie 
onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over maatregelen 
die voortkomen uit een vervoerplan. Het tweede onder-
deel betreft maatregelen die zorgen voor een verbetering 
van reistijden voor reizigers en een efficiëntere exploitatie. 
Het derde onderdeel heeft betrekking op verbetering van 
de haltetoegankelijkheid.

Aanvragen moeten voor eind september binnen zijn bij 
de provincie. We nodigen gemeentes uit om de komende 
twee maanden met kansrijke voorstellen te komen en 
bieden daarvoor graag onze ondersteuning en expertise 
aan. Bijvoorbeeld om doorstromingsknelpunten in 
uw gemeente inzichtelijk te maken en om passende 
maatregelen te vinden binnen het gemeentelijke 
mobiliteitsbeleid.

De regeling is te vinden via: 
www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-4920.html 

Meer informatie: roel.van.huet@provincie-utrecht.nl

MÉÉR ELEKTRISCHE BUSSEN 
IN UTRECHTS OPENBAAR VERVOER
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In 2019 heeft de provincie Utrecht samen met de 
vervoerders belangrijke vervolgstappen gezet op weg 
naar de ambitie om 100% schoon en duurzaam openbaar 
vervoer te leveren in 2028. Vanaf dit jaar ging de teller 
van het aantal elektrische bussen in de Utrechtse 
concessies van U-OV en Syntus Utrecht verder omhoog 
en kwamen er 25 zero emissie bussen bij. Daarvan rijden 
er 5 elektrische Syntus Utrecht bussen van leverancier 
BYD in de stadsdienst Amersfoort. Vervoerder U-OV 
introduceerde dit voorjaar 20 elektrische bussen van 
leverancier Ebusco. Deze bussen worden ingezet in en 
rondom de stad Utrecht, rijden op batterij en worden in 
de stallingen in Bunnik, Zeist en Amersfoort geladen.

Vervoerder U-OV heeft daarnaast 35 elektrische bussen 
van het merk Heuliez besteld. Dit zijn langere, gelede 
bussen van 18 meter met voldoende capaciteit voor ruim 
130 reizigers per rit. De bussen zullen worden ingezet 
op de stadslijnen in Utrecht. Vanwege de coronacrisis is 
deze leverantie vertraagd. De actuele planning is dat 
deze bussen eind 2020 gaan rijden. Voor deze bussen 
worden laadpalen gerealiseerd bij de stations Utrecht 
Centraal en Utrecht Lunetten. De voorbereiding hiervan 
ligt op schema.

NIEUWE STALLING EN WERKPLAATS
De provincie is in het voorjaar van 2020 gestart met 
de bouw van een nieuwe, duurzame busstalling en 
onderhoudswerkplaats bij de P+R Westraven in Utrecht. 
Deze voorziening bevindt zich vlakbij de uitvalswegen 
van Utrecht en wordt momenteel geschikt gemaakt voor 
het toekomstige onderhoud van elektrische bussen bij 
een verdere uitbreiding van de elektrische busvloot. 
Tot die tijd worden hier de diesel-stadsbussen gestald. 
De elektrische bussen worden gestald op de nabij 
gelegen tramremise, waarvoor het terrein ook wordt 
aangepast. Vanwege extra aandacht die nodig is voor 
brandveiligheid is voor de oplevering van deze busstalling 
meer tijd nodig. Deze nieuwe busstalling bij de tram-
remise zal najaar 2020 geschikt zijn om zowel de huidige 
elektrische bussen als de 35 nieuwe elektrische stads-
bussen te stallen en bij te laden. De oude busstalling 
op de Europalaan komt vrij voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen (Merwedekanaalzone).

 

NIEUWE BYD ELEKTRISCHE BUSSEN VOOR VERVOERDER SYNTUS UTRECHT



ELEKTRISCHE BUSINZET OP LIJNEN 1 EN 2
De bekende museumlijn 2 van U-OV die door de binnen-
stad van Utrecht rijdt, heeft afscheid genomen van de 
3 midibussen. Deze elektrische bussen werden met 
een inductiesysteem geladen. De bussen reden sinds 
2013 en kampten de laatste tijd met te veel technische 
problemen om een goede service te garanderen. Deze 
bussen worden volgend jaar vervangen door 3 nieuwe 
elektrische midibussen die op batterij rijden. 

De prestaties en betrouwbaarheid van de elektrische 
buslijn 1 is in 2019 sterk verbeterd. Daarmee voldoet 
de inzet van deze 11 elektrische bussen aan de ver-
wachtingen na de aanvankelijke opstartproblemen met 
deze bussen in 2018. De lessen uit deze introductie zijn 
meegenomen in de huidige, succesvolle uitrol van de 
nieuwe elektrische bussen.

Met de komst van deze nieuwe elektrische bussen komt 
de teller in 2022 uit op 75 e-bussen die worden ingezet 
in het Utrechts openbaar vervoer, zo’n 15% van de totale 
busvloot binnen de provincie Utrecht. 

NIEUWSBRIEF 
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DE NIEUWE ELEKTRISCHE BUSSEN VAN LEVERANCIER EBUSCO VOOR VERVOERDER U-OV

De provincie wil in oktober een bijzondere bijeen-
komst organiseren voor haar relaties over het 
regionaal Utrechts openbaar vervoer. De bijeenkomst 
is bedoeld om – na maandenlange verplichte ‘retraite’ 
thuis – elkaar weer eens in het echt te ontmoeten en 
gezamenlijk een blik te werpen op waar het Utrechts 
OV nu staat en hoe de toekomst eruit ziet. We willen 
met deelnemers de belangrijkste leerpunten uit de 
lopende concessieperiode bespreken om vervolgens 
in workshops met elkaar het gesprek aan te gaan 
over komst van de nieuwe concessie: waarmee 
moet de provincie vooral rekening houden? En wat 
daarbij zijn de suggesties voor belangrijke thema’s 
als de onderkant van de OV markt en doorstroming 
van het openbaar vervoer?

Zodra de datum van deze OV dag definitief is, zullen 
we de uitnodiging bekend maken en verspreiden.

OV DAG PROVINCIE 
UTRECHT
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VERNIEUWING REGIONALE TRAMLIJN
 Vernieuwing van de trambaan in IJsselstein, april 2020
Vanwege beperkende maatregelen rondom corona is de 
planning voor dit project Vernieuwing Regionale Tramlijn 
(VRT) aangepast. In de actuele planning is tramlijn 60 
Utrecht-Nieuwegein-Zuid gereed op 21 september. Een 
maand later, op 25 oktober, is lijn 61 Utrecht-IJsselstein 
omgebouwd en klaar voor indienstname. 

De provincie vernieuwt sinds april de trambaan in Utrecht, 
Nieuwegein en IJsselstein. Tijdens de ombouw gaat 
15 kilometer spoor en bovenleiding op de schop en 
worden 23 haltes verlaagd en verlengd om aan te sluiten 
op het formaat van de 22 nieuwe trams die momenteel 
binnenkomen uit Spanje. De provincie zet daarvoor 
dezelfde trams in die op tramlijn 22 rijden, maar dan 
nog wat langer. Provinciale Staten hebben bovendien 
in juli besloten om nog 5 extra trams bij te bestellen als 
aanvulling op de technische reserve van de tramvloot 
en om in de toekomst frequenter te kunnen rijden op 
tramlijn 22 tussen Utrecht C.S. en Utrecht Science Park. 

 Meer informatie: www.regiotramutrecht.nl/vrt
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Na de zomervakantie gaat de firma Epsilon 
Cities in opdracht van de provincie Utrecht 
nieuwe bushokjes (abri’s) plaatsen bij bushaltes 
langs de provinciale wegen. De nieuwe bushokjes 
zijn voorzien van een sedumdak (“grasdak”), 
zonnepanelen en led-verlichting. De huidige 
abri’s zijn gemiddeld rond de 20 jaar oud. 
Veel van de abri’s verkeren in slechte staat 
en zijn technisch afgeschreven. 

PROVINCIE KRIJGT 
200 NIEUWE, DUURZAME ABRI’S

IMPRESSIE NIEUWE BUSHOKJES VAN DE PROVINCIE UTRECHT

VIJF INSTAPPERS PER DAG
Eind 2020 staan er langs de provinciale wegen 200 
nieuwe bushokjes bij haltes waar gemiddeld vijf of 
meer mensen per dag instappen. Daarmee verruimt de 
provincie haar beleid van 1997 toen het aantal instappers 
minimaal tien moest zijn. Dit betekent dat er in 2020 
bushokjes bijkomen op haltes waar nu nog geen hokje 
staat. Toch is er ook een aantal halteplaatsen waar 
het aantal instappers is gedaald naar minder dan vijf. 
De oude bushokjes die daar nu nog staan, worden niet 
vervangen. In totaal verdwijnen er 230 oude abri’s en 
komen er 200 nieuwe abri’s terug.
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COLOFON

Deze nieuwsbrief over het openbaar vervoer in 
de provincie Utrecht verschijnt circa viermaal per 
jaar en laat zien hoe de provincie samen met de 
gemeenten en de vervoerders het regionaal OV 
bevorderen. Heeft u tips of suggesties? Of wilt u 
op de mailinglijst? Neem dan contact op met 
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl

Nieuwsbrief Openbaar Vervoer 
Uitgave provincie Utrecht
Augustus 2020

Vormgeving: Pier 19 Utrecht
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